
  

 

 

  

 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๖   
มกราคม  ๒๕๖๕  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการด าเนินการตามมติและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ดังนี้ 
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒  
กันยายน  ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
      ๑.๑  ระเบียบวาระที่  ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการวิจัย  เรื่อง  ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้  Coding  รูปแบบ  Unplugged  
ในวิชาวิทยาการค านวณ  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ  ในศตวรรษที่  ๒๑   
      ๑.๒  ระเบียบวาระที่  ๕.๕  (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๑.๓  ระเบียบวาระที่  ๕.๗ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๑.๔  ระเบียบวาระที่  ๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๑.๕  ระเบียบวาระที่  ๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
ดังนี ้
      รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม  ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทคณาจารย์
ประจ า  จ านวน  ๗  คน   
      ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 
      ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
      ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน 
      ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ   
      ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา  ละวาทิน 
      ๖.  อาจารย์ณัฐพล  สิทธิพรามหมณ์ 
      ๗.  อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธิ์   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทข้าราชการ  
จ านวน  ๕  คน   
      ๑.  นายมานพ  สุขสุเดช 
      ๒.  นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว 
      ๓.  นายชูศักดิ์  ขันธชาติ 
      ๔.  นายนเรศ  นวนแจ้ง 
      ๕.  นายแทนคุณ  วงค์ษร 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบผลการเลือกตั้ งกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารแทนต าแหน่งที่ ว่าง  คือ            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน  กันยายน  ๒๕๖๔)  และประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๖๔)  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการปิดหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
โดยสมบูรณ์  
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ  ระดับปริญญาตรี  จันทร์ – ศุกร์  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๕   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
      ๘.๑  ก.บ.ม.  ข้อ  ๔  (๓)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
กรรมการ 
      ๘.๒  ก.บ.ม.  ข้อ  ๔ (๕)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส      
ถกลภักดี   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๕ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๑๒ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

 

 



๒ 

  

 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  ข้อ  ๗ (๖)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  
คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม  เป็นกรรมการ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  (ก.อ.ม.)  แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง  ดังนี้ 
         ๑๐.๑  ก.อ.ม.  ข้อ  ๕ (๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  
ถกลภักดี  กรรมการ 
         ๑๐.๒  ก.อ.ม.  ข้อ  ๕ (๔)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
กรรมการ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  คณะกรรมการสรรหาคณบดี      
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  และ (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๖ (๑) (๓) (๔) และ (๕)  และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี  จ านวน  ๕  คณะ  ดังนี ้
         ๑๑.๑  คณะครุศาสตร ์
         ข้อ  ๖ (๑)  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๓)  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  
กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์   
กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๖) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 

          ๑๑.๒  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         ข้อ  ๖ (๑)  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ   
กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๖) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 

         ๑๑.๓  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         ข้อ  ๖ (๑)  นายศานิตย์  นาคสุขศรี ประธานกรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ   กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๖) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

         ๑๑.๔  คณะวิทยาการจัดการ 
         ข้อ  ๖ (๑)  นายศานิตย์  นาคสุขศรี ประธานกรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๓)  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  
กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ   กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๖) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 
         ๑๑.๕  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ข้อ  ๖ (๑)  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์   
กรรมการ 
         ข้อ  ๖ (๖) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 
 ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี  ตามข้อบังคับ ฯ ข้อ  ๖ (๕)  ภายใน  ๗  วัน  เมื่อได้คณะกรรมการ      
ครบทั้ง  ๕  คณะแล้ว  ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
         ๑๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  สุวรรณบล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
         ๑๒.๒  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
         ๑๒.๓  นายศานิตย์  นาคสุขศรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
         ๑๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
         ๑๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
         ๑๒.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
         ๑๒.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๓.๑  ควรจัดท าบทสรุปผู้บริหารเพื่อแสดงให้เห็นจุดเด่น  
และผลส าเร็จที่ชัดเจน 
         ๑๓.๒  ควรปรับปรุงการเขียนรายงานผลลัพธ์ของโครงการ 
(Outcome)  แสดงให้เห็นผลส าเร็จที่แท้จริง   
 
 



๓ 

  

 
         ๑๓.๓  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ    
บูรณาการ  ควรบูรณาการการท างานกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น  อย่าง
เข้มแข็งมีผลงานที่ชัดเจน  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
         ๑๓.๔  ควรน าผลงานนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยผลิตได้ในการ
ด าเนินการโครงการต่างๆ  ไปสู่การขยายผล  ส่งเข้าประกวดหรือสร้างการรับรู้   
ในวงกว้าง  เช่น  นวัตกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ   ส่งไปประกวดกับคุรุสภาหรือ
น าผลิตภัณฑ์จากงานบริการวิชาการไปขยายผลเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย 
         ๑๓.๕  ควรส ารวจข้อมูลอาจารย์ในแต่ละคณะที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้ท างานวิจัยอย่าง
ทั่วถึง  และส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคณะได้ท างานร่วมกันแบบบูรณาการ           
จะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ใช้ผลงานในการขอต าแหน่ง      
ทางวิชาการได้ 
         ๑๓.๖  มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่
จังหวัดสระแก้วเด่นชัด  มีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจน  ควรพิจารณาด าเนินการ
เรื่องการสร้างพลเมืองคุณภาพของจังหวัดสระแก้วให้ เป็นรูปธรรม               
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  จะเกิดผลสัมฤทธิ์           
เชิงพื้นที่และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 
         ๑๓.๗  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยจ านวนมาก  ควรน าจัดท า
จุลสารหรือหนังสือในรูปแบบดิจิทัล  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้   
         ๑๓.๘  ควรน าผลงานนวัตกรรมเรื่องจิ้งหรีด  ที่ต าบลตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว  พัฒนาต่อยอดให้สามารถส่งออกได้  โดยขอความร่วมมือกับ
สถาบันการอาหาร  เนื่องจากโปรตีนจากแมลงเป็นที่สนใจและได้รับความนิยม
ในทวีปยุโรป 
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๖๓,๕๐๘,๓๔๐  บาท  (หกสิบ
สามล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินโครงการจ านวน  
๓  โครงการ  ดังนี ้
         ๑๔.๑  โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา      
         ๑๔.๒  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย      
             ๑๔.๓  โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน  Active 
Learning    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการก่อสร้าง
อาคารควรค านึงถึงเรื่องอาคารประหยัดพลังงาน  มีการวางแผนเรื่องระบบ
อินเทอร์เน็ต  และระบบดับเพลิง   
 ๑๕. สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๔๒  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๖ คน (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  ระดับ
ปริญญาโท  จ านวน  ๒  คน  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๓  คน)  
รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๔๘  คน  ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ระดับบัณฑิตศึกษา  ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔   และวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔       
ตามเสนอ 
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ๐๘  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ตามเสนอ  ดังนี้ 
         หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
         คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                        ๑๖.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและ 
ความงาม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
         ๑๖.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๗.๑  หลักสูตรศตวรรษที่ ๒๑  ต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์
โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีศักยภาพ  มีสมรรถนะ
ที่สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง   
         ๑๗.๒   หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  
ตอบโจทย์การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓  
ต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนตามความต้องการของ
ชุมชนได้  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  ต้องมีการแสดงผลงานเชิงการออกแบบและเก็บ
เป็นแฟ้มสะสมงานเพื่อน าประกอบการสมัครงานได้ 
         ๑๗.๓  การสร้างเครือข่ายกับองค์กรเอกชนในการร่วมมือ
พัฒนาบัณฑิต  ควรเลือกหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิตได้
ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร  และควรร่วมมือกับหลักสูตรศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนรู้ 
         ๑๗.๔  ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ  และ
เรื่องการตลาด  เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานต่อไป 
         ๑๗.๕  มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา
เพื่อเป็นฐานเที่จะใช้เป็นกลไกในการสร้างและผลิตคนรองรับการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 



๔ 

  

 
         ๑๗.๖  ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรจัดให้นักศึกษาได้
เรียนวิชาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง  และศีลธรรม  เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่าง
ปลอดภัยมีความสุข 
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
          ๑๘.๑  ควรสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาส
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ๑๘.๒  ควรจัดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาที่ทันสมัยก้าวหน้า
ในอนาคตให้มากขึ้น 
         ๑๘.๓  คณะควรพิจารณาก าหนดทิศทางงานวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับนักศึกษาให้มีความชัดเจนเพื่อไม่ให้การท าวิจัยหลากหลาย
มากเกินไป  และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์   
 ๑๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 


