
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๖  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมานัน้  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมมีติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  รายงานการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  (หลักสูตร  ๔  ปี)  จ านวน  ๕  หลักสูตร  ดังนี้ 
      ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๑.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๑.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๑.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ๒.๕  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัยเชิญหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องมาประชุม     
อีกครั้ง  เพื่อด าเนินการเรื่องการก าหนดรหัสวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนให้
เรียบร้อย 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหา
คณบดี  ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และ
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ข้อ  ๖ (๕)  ดังนี ้
      ๓.๑  อาจารย์ธราพงษ์   พัฒนศักดิ์ ภิญโญ  ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      ๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ  อาจารย์
ข้าราชการ   
      ๓.๓  อาจารย์องอาจ  ทับบุรี  อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย    
สายวิชาการ   
     และรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  กระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  
และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  และคณะกรรมการ                       
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๔.๑   ควรให้ความส าคัญการติดตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ใช้บัณฑิต  จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและคณะ  เพราะจะได้รับ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตร  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
พัฒนาบัณฑิต  อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรเพื่อส่งนักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา   จึงควรเชิญผู้ใช้บัณฑิตให้ครบทุกคณะ          
ทุกศาสตร์  เพื่อจะเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
      ๔.๒   ควรก าหนดวัตถุประสงค์และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่จะ
ได้รับการประเมิน  ว่าการประเมินเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่ประเมิน
เพื่อให้ถูกลงโทษ  หรือเพื่อจับผิด 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม    
การวิจัยในมนุษย์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๖๒   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตร  นักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑         
รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๗  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๕  คน  
ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑  คน  และระดับปริญญาเอก  
จ านวน  ๑  คน  ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ระดับ  ปริญญาโท  
และปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑  
และวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังนี ้
      ๗.๑  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
      ๗.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒ 
วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๘๐ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 



๒ 

  

 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๙.๑  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องให้ความส าคญั
เรื่องการท าวิจัย  มหาวิทยาลัยและคณะควรก ากับดูแลให้นักศึกษาได้ท างาน
วิจัย  และต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
      ๙.๒  ควรพิจารณาปรับชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตรเป็น  
“Master of Education Program in Innovative Education Administration” 
      ๙.๓  รายวิชา EMA531  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรม
การจัดการศึกษา  ควรปรับชื่อภาษาอังกฤษเป็น  “Principal and Leadership 
in Innovative Education Management”  เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษา
ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้น า  (Leadership) 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๐.๑  ควรพิจารณาปรับชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตร  
“Doctor of Education Program in Innovative Education Administration” 
        ๑๐.๒   รายวิชา  EMA531  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น า
นวัตกรรมการจัดการศึกษา  ควรปรับชื่อภาษาอังกฤษเป็น  “Principal and 
Leadership in Innovative Education Management”  เนื่องจากบุคลากร
ทางการศึกษาต้องมีความสามารถในการเป็นผู้น า  (Leadership) 
        ๑๐.๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรมีการประเมิน
ความรู้และทักษะด้านการวิจัย  ก่อนที่จะให้นักศึกษาเลือกท าวิทยานิพนธ์
โดยไม่เรียนรายวิชา 
        ๑๐.๔  การจัดการศึกษาแบบใหม่ที่จะก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน  
อาจารย์ผู้สอนต้องมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเป็นต้นแบบด้าน
นวัตกรรม  (Innovation)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การจัดการ
ศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมีข้อเสนอแนะ  และ
มอบให้รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี  และ
คณะท างาน  น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาปรับปรุง
ประกาศตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานและ
ออกแบบระบบการจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี  และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๑.๑  คณะกรรมการมีข้อสังเกตเรื่องการก าหนดคุณวุฒิ
ขั้นต่ า  (ม. ๖  หรือเทียบเท่า)  เมื่อเรียนสะสมหน่วยกิตครบแล้วผู้เรียนต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าตามที่ก าหนดจึงจะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้  
มหาวิทยาลัยควรปรับกระบวนการ  เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีวุฒิระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.  ๖)  ที่มีอายุเกิดระดับ  ม.  ๖  แต่มีประสบการณ์
ในการท างาน  เช่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  สามารถน าองค์ความรู้มาเทียบโอน
รายวิชาได้จะเป็นประโยชน์ 
        ๑๑.๒  มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง  
จัดท าแผนการด าเนินงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  การจัดการ
เรียนการสอนอาจจะใช้เวลาเรียนไม่ถึง  ๔  ปี  ต้องออกแบบหรือมี
แบบจ าลองรายวิชาส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่จะเข้ามาหลายรูปแบบ  เช่น  
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา  ม.  ๖  หรือกลุ่มคนวัยท างาน  โดยจัดให้เรียน
เฉพาะรายวิชาที่ทันสมัยน าไปใช้ได้จริง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนได้หลากหลายแต่เชื่อมโยงกับศาสตร์  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ
ได้รับรู้ก่อนเข้ามาเรียน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดสัมฤทธิผล 
        ๑๑.๓  ควรส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือกลุ่มเป้าหมาย  
เพื่อก าหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด  และการจัดรายวิชาให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียน  ทั้งนี้  หลักสูตรที่น่าสนใจควรจะเปิดสอน  เช่น  
หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายส าหรับนักธุรกิจ  และควรจัดการเรียนการสอนแบบ
ระบบเปิด 
        ๑๑.๔  ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  เรื่องการประเมินผล
การศึกษา  ต้องมีการปรับตัวนอกจากจะประเมินความรู้ตามรายวิชาแล้ว  
สามารถประเมินผลในเรื่องสติปัญญา  ความคิด  พฤติกรรมการเรียนรู้และจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ   เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาต่อไป 
        ๑๑.๕  การจัดระบบการเรียนการสอน  และระบบการประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาในระบบและนอกระบบต้องมีมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 
          ๑๑.๖  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับการจัด
การศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี  ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเป็น
ประโยชน์  แต่มีความห่วงใยเรื่องการใช้ค าว่า  “สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี”  
อาจจะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 
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        ๑๑.๗  มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการด าเนินงาน  และ
ออกแบบระบบการจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี  และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  จะเป็นประโยชน์กับการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่ 
        ๑๑.๘ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว  ควรมีวิธีด าเนินการจัดการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว  ได้เทียบโอนรายวิชาตามประกาศโครงการสัมฤทธิบัตร  
หรือออกประกาศการจัดการศึกษาส าหรับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว  
โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกันที่มีความชัดเจน  
เห็นเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ๑๑.๙  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว  มีจ านวนนักศึกษาน้อย  มหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตร
ส าหรับวิทยาลัยชุมชน  หรือหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน  เช่น  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต        
        ๑๑.๑๐  สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายให้อาจารย์        
ทุกคณะจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและสังคมมากยิ่งขึ้น 
 
  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


