
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๖  
ธันวาคม  ๒๕๖๑  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  ๙/๒๕๖๑  เรื่อง  ความก้าวหน้าการจัดการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และ    
ผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  เรื่อง               
การเปลี่ยนสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการปิดหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  ขณะนี้นักศึกษารายสุดท้ายได้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว  จึงถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  จากหลักสูตร  ๕  ปี  เป็นหลักสูตร  ๔  ปี  จ านวน  ๑๑  
หลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดท าและใช้หลักสูตรครูคุณภาพ
เป็นเลิศ  หลักสูตรการผลิตครู  ๔  ปี  ดังนี้ 
      ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (๔  ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (๔  ป)ี  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๕  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (๔  ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๖  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (๔  ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
          ๓.๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๓.๘  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (๔  ปี)  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๙  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(๔  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๑๐  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
(๔  ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๓.๑๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        
(๔  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑  และเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการจัดท ารายงานการเงิน           
ในแต่ละรายการ  ควรมีค าอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้จ านวนงบประมาณเพิ่มขึ้น
หรือลดลง  เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ไชย  มีหนองหว้า  
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  แก่  นางสมคิด  รุ่งแจ่ม 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ค่าใช้จ่ายงบลงทุนจากเงินคงคลัง  
จ านวน  ๑๕,๐๔๐,๐๐๐  บาท  (สิบห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)  ให้โครงการ
ก่อสร้างที่พักนานาชาติ  เพิ่มเติม  ทั้งนี้  งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
จ านวน  ๓๙,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (สามสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รวม
งบประมาณของโครงการดังกล่าว  จ านวนทั้งสิ้น  ๕๔,๕๔๐,๐๐๐  บาท   (ห้า
สิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายละเอียด
ของโครงการให้รอบคอบ        
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ  ดังนี้ 
      ๘.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ 
      ๘.๒  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว รองประธานกรรมการ 
      ๘.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี    กรรมการ 
      ๘.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย    กรรมการ 
      ๘.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมการ 
      ๘.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการ 
และเลขานุการ 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑ 
วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๗๔ ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 
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 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
จ านวนทั้งสิ้น  ๓๘  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๓๖  คน   ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  และระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑  คน  
ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตี  ให้มีผลตั้งแต่  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับปริญญาโท  ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี ้
         ๑๐.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร       
(๕  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
         ๑๐.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
         ๑๐.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๑.๑  ควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศึกษา  
เพือ่เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
         ๑๑.๒  มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญเรื่องกระบวนการผลิต
บัณฑิต  ซึ่งจะต้องมีเอกลักษณ์  สามารถเป็นผู้น าทางด้านวิชาชีพครูได้  และ
มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ 
         ๑๑.๓  มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  ๔  ปี  ให้ทันการรับสมัครนักศึกษา  ในปี
การศึกษา  ๒๕๖๒  การสร้างหลักสูตรใหม่ต้องมีความแตกต่างจากที่อื่น        
ควรน าศาสตร์การศึกษาใหม่  ๆ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่        
มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๒.๑  ปรัชญาของหลักสูตร  ควรมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะ
ความเป็นผู้น า  มีความรู้ความเข้าใจที่จะท างานในระดับนานาชาติได้ 
         ๑๒.๒  ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อสร้างให้
บัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  สามารถท างานในระดับนานาชาติ  
และเป็นผู้น าทางด้านภาษาอังกฤษนานาชาติได้ 
         ๑๒.๓  ควรปรับปรุงรายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ให้
ภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้ได้ในโลกยุคใหม่  ต้องคิดใหม่  คิดใหญ่  สร้าง
บัณฑิตไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  สามารถพัฒนาตนเอง  เป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์  มีวิจารณญาณ  ปรับตัวให้อยู่ในโลกยุคใหม่ได้  สามารถสร้าง     
งานได้ 
 
 
 

 
         ๑๒.๔  มหาวิทยาลัยควรประสานความสัมพันธ์กับองค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SEAMEO)  อย่างใกล้ชิด  เพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา  เช่น  ส่งอาจารย์และนักศึกษาไปเป็น
คณะท างาน  จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ.  ๒๕๖๒    
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  ให้น า  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  วิธีคิดภาระงาน
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  กลับไปพิจารณาทบทวนภาคผนวก  รายละเอียด
แนบท้ายประกาศ  โดยมอบหมายประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ประสานงานกับรองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี  ใน
การพิจารณาด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ดังนี้   
         ๑๕.๑  วัตถุประสงค์ของการจัดท าร่างประกาศต้องมีความ
ชัดเจน  จะน าไปใช้ส าหรับการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  หรือ
เพื่อใช้ประเมินผลงานเพื่อขึ้นเงินเดือน  เพื่อใช้เป็นหลักคิดในการจัดท า
ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
         ๑๕.๒  เนื้อหาของร่างประกาศฉบับดังกล่าว  ควรเป็นเรื่อง 
หลัก ๆ   เรื่องใหญ่ ๆ   ซึ่งอาจารย์ต้องยอมรับก่อนแล้วจึงจัดท ารายละเอียด   
อื่น ๆ   เพิ่มเติม  ถ้ามีระเบียบ  หรือประกาศฉบับเดิมที่มีการประกาศใช้และ
อาจารย์คุ้นเคยแล้วไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน  ควรใช้ฉบับเดิม 
         ๑๖๕๓  ควรให้อาจารย์มีทางเลือกในการท างานที่ถนัด  การ
สอน  การวิจัย  หรือบริการวิชาการ 
         ๑๕.๔  ควรมีการทบทวนและตรวจสอบ  การคิดจ านวนชั่วโมง
การปฏิบัติงาน  ภาระงาน  และรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้ถูกต้อง  
เหมาะสม  และควรมอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ  น าไปท าประชา
พิจารณ์ 
         ๑๕.๕  การออกประกาศ  หรือกฎหมาย  ไม่สามารถท าให้ถูกใจ
ทุกคนได้  แต่ต้องประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ได้  และควรมีการประเมินหลังการใช้ประกาศ  ถ้าพบอุปสรรคหรือปัญหา       
ในการปฏิบัติงานจึงมีการปรับปรุงข้อกฎหมาย 
 
 



๓ 

  

 
        ๑๕.๖  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องวิธีคิดภาระงานฉบับดังกล่าว  
มีการด าเนินการมา  ๒ – ๓  ปีแล้ว  ควรจะมีการประกาศให้มีผลบังคับใช้ในปี  
๒๕๖๒  ทั้งนี้  ควรมอบให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  เป็นตัวแทนน าความคิดเห็นจากคณาจารย์  
มาพูดคุยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อจะปรับปรุงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศแล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
        ๑๕.๗  ให้มหาวิทยาลัยท ารายงานสถิติจ านวนนักศึกษา
ย้อนหลัง  ๓  ปี  ในแต่ละปีมีจ านวนนักศึกษาลดลงปีละเท่าใด  และแนวโน้ม
จ านวนนักศึกษาในปีต่อไป  ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง             
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๖๑    
  ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และ
แนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงานในการแจ้งข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน  โดยมอบให้มหาวิทยาลัยและฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒   โดยคณะกรรมการได้เสนอปรับเปลี่ยน
วันประชุมดังนี้   
          ๑๘..๑  การประชุมครั้งที่  ๑  วันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๒   
เปลี่ยนเป็นวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 
          ๑๘.๒  การประชุมครั้งที่  ๑๒  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เป็น
วันคล้ายวันพระราชสมภพ  ในหลวงรัชกาลที่  ๙  ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ   
เปลี่ยนเป็นวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒   
  
  
   
 
 
   


