
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๕   
มกราคม  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมาน้ัน  นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  ได้รับหนังสือถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ๓  ฉบับ  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย  และ
หนังสือส่วนบุคคล  ดังน้ี 
  ๑.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความร่วมมือสภา
สถาบันอุดมศึกษาให้ก ากับดูแลการจัดการศึกษา  โดยเน้นย้ าเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นส าคัญ 
  ๒.   ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
ขอความร่วมมือให้เน้นย้ าเรื่องคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา  
โดยน าข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี ของรัฐบาลมาแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่  ควรจะมีการน ากรอบกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาลมาใช้พิจารณาในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องและเต็มตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
  ๓.  หนังสือส่วนบุคคลเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีการ
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร  ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  ต่อเรื่องน้ีมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดความสมบูรณ์  อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและ
เกิดความเสียหายได้  ความจริงข้อมูลเป็นค าพิพากษาของศาลปกครอง             
การน าเสนอควรจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าที่ปรากฎในหนังสือน้ี 
  

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณาดังน้ี 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์   
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการจัดการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
และในการประชุมครั้งต่อไป  ให้ทั้ง  ๓  หลักสูตร  รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการจัดการศึกษารายบุคคลของนักศึกษาที่ท าข้อตกลงไว้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพ  ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ  
และติดต่อไม่ได้ น้ัน  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและมีเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนถูกต้อง  และท าหนังสือแจ้งนักศึกษาให้
รับทราบการพ้นสภาพ  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดคาดเคลื่อนในภายหลัง 
 ๓.   สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนกันยายน –  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และให้รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่      
๘/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  รายงานรายรับ – 
รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ต้ังแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ – วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยให้มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินไป
คิดวิเคราะห์และน ากรอบความคิดเพ่ือการพัฒนาน าสู่การปฏิบัติ
ต่อไป   
 ทั้งน้ี  สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ดังน้ี 
      ๔.๑  เรื่องจ านวนนักศึกษาลดลง  เป็นประเด็นที่ มี
ความส าคัญเพราะส่งผลกระทบต่องบประมาณ  มหาวิทยาลัยควรมีวิธี
บริหารจัดการที่จะสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพภายใต้บรบิทที่
มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เช่น  ๑)  ส ารวจสภาพการเปลี่ยนแปลงกบั
กลุ่มเป้าหมายที่จะรับบริการทางการศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษารองรับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   ๒)  ต้ังคณะใหม่หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่   
๓)  ด าเนินการเรื่องการให้ทนุการศึกษาในเชิงรุก  ควรมีเป้าหมายจ านวน
ทุนที่ชัดเจน  เช่น  ๒๐๐ – ๓๐๐  ทุน  และกระจายไปตามพ้ืนที่  อ าเภอ 
หรือต าบล  ๔)  ยกเว้นค่าลงทะเบียนโดยการให้ทุนการศึกษา  และ              
๕)  ด าเนินการเพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้นโดยท าให้สิ่งที่มีอยู่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
      ๔.๒  ผลการประเมินด้านการเรียนการสอน  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมมีคะแนนต่ า (๒.๙๑)  มหาวิทยาลัย
ต้องให้ความส าคัญ  ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยและเร่งแก้ปัญหา  เช่น  เรื่อง
จ านวนอาจารย์  และคุณวุฒิของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ควรมีแผน
ในการท างาน  (Road Map)  ภายใน  ๓  ปี  ๕  ปี  หรือ  ๒๐  ปี  อาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก  ต้องมีจ านวนเท่าใดและควรหาวิธีผลักดันให้อาจารย์
ได้พัฒนาตนเอง 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ 
วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ฉบับที่ ๕๑ ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๐ 



๒ 

  

      ๔.๓  มหาวิทยาลัยควรปรับวิธีคิดใหม่  การผลิตบัณฑิตและ
การจัดหลักสูตร  ต้องมองความก้าวหน้า  มองอนาคต  ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวโน้มของคนรุ่นใหม่  ควรศึกษาวิเคราะห์อาชีพของ
บัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา  แล้วน าเรื่องอาชีพเป็นตัวต้ังในการปรับปรุง
หลักสูตร  เน่ืองจากในปัจจุบันอาชีพของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปมาก 
      ๔.๔  มหาวิทยาลัยควรสร้างจุดเด่นเพ่ือเป็นจุดขาย  อาจจะ
ต้ังเป้าหมายไว้ที่คณะใดคณะหน่ึง  ผลักดันให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
      ๔.๕  ควรพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้         
จะเกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้น 
      ๔.๖  ศูนย์สระแก้วอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และรัฐบาล     
ให้ความส าคัญ  มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการศึกษาบริบทของจังหวัด
สระแก้วอย่างจริงจัง  เพ่ือให้มีข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์  และควรให้
ความส าคัญกับเรื่ององค์ความรู้ที่จะสนับสนุนการด าเนินชีวิตของคนใน
พ้ืนที่  ควรสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลก าหนด 
      ๔.๗  ควรสื่อสารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
ในเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว และพูดคุยกันอย่างจริงจังเรื่อง
การบริหารจัดการภายใน  สิ่งใดควรยุบ  ปรับปรุง  หรือยุบรวม  เพ่ือจะท า
ให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น 
      ๔.๘  มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และ
บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินมหาวิทยาลัย  และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  น าไปวิเคราะห์  ปรับให้เป็นกรอบ
ความคิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและควรท าอย่างจริงจังมากขึ้น 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  แผนการพัฒนาพ้ืนที่ด้านทิศ
เหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
      ๕.๑  ควรวางกรอบความคิด  (Concept)  ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ให้ชัดเจน  โดยพ้ืนที่ส่วนที่  ๑  พ้ืนที่พัฒนาเชิงธุรกิจ  ควรให้
ความส าคัญในเรื่องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  (UBI)  เพราะจะเกิดประโยชน์
ต่อบุคลากร  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  การท าธุรกิจของมหาวิทยาลัย
ต้องเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ของการเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัย  
พ้ืนที่ส่วนที่  ๒  พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการควรเป็น
เรื่องของนวัตกรรม  (University Innovation)  พ้ืนที่ส่วนที่  ๓  แปลงไร่นา
สวนสาธิต  ควรเป็นการสาธิตนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรให้ส่งผลต่อ
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  บัณฑิต  และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย  ทุกคณะทุกสาขาวิชาต้องได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ค้นคว้าวิจัย 
      ๕.๒  มหาวิทยาลัยต้องมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ  
จะบริหารจัดการเองหรือจะมีภาคีเครือข่าย  เช่น  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  และควรด าเนินการให้ต่อเน่ือง  ท า
แผนงานให้ชัดเจน  ถ้ามีแผนงานที่ดีตอบสนองนโยบายรัฐบาล  จะสามารถ
ของบประมาณสนับสนุนการท างานได้ 
      ๕.๓  Master Plan  พ้ืนที่พัฒนาเชิงธุรกิจ  ควรเพ่ิมพ้ืนที่
จอดรถ 
 
 

       ๕.๔  ควรมีอัตลักษณ์และจุดเด่น  เช่น  สินค้าที่จะน ามา
จ าหน่าย  ควรเป็นผลิตภัณฑ์ของคณะต่างๆ  อาหารควรเป็นรูปแบบ
อาหารเพ่ือสุขภาพ  มีคลินิกแพทย์แผนไทย  มีศูนย์หนังสือ   
      ๕.๕  การจัดแสดงสินค้าหรือการจ าหน่ายสินค้า  ควรท า
ร่วมกับชุมชน  เป็นวิสาหกิจชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้ของ
คณะไปช่วยพัฒนาชุมชน  และน ามาช่วยจ าหน่าย  มหาวิทยาลัยควรเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนซื้อขายของชุมชน  จะเกิดประโยชน์  
และอาจจะของบประมาณจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนได้อีกทางหน่ึง 
      ๕.๖  ถ้าจะท าพ้ืนที่เชิงธุรกิจต้องท าให้ใหญ่แบบเอกชน  
ไม่เช่นน้ันการตลาดจะแข่งขันกับที่อื่นไม่ได้ 
      ๕.๗  พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ควรเป็นศูนย์
เรียนรู้แบบ Smart Framing  เกษตรกรต้องสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากศูนย์เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
      ๕.๘  มหาวิทยาลัยควรศึกษา Master Plan  และแนวคิดใน
การบริหารจัดการงานในลักษณะเดียวกันของหน่วยงานอื่นๆ   เช่น  สถานี
วิจัยล าตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา  และพัฒนาพ้ืนที่อย่างรอบคอบ         
มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะตัดสินใจบริหารจัดการพ้ืนที่  จะเกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งต้ังนางศรีวิการ์                 
เมฆธวัชชัยกุล  เป็นกรรมการอ านวยการ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารตามที่
อธิการบดีแนะน า  จ านวน  ๔  ราย  ดังน้ี   
      ๗.๑  รองศาสตราจารย์ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บดี                   
รองอธิการบดี 
      ๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  รองอธิการบดี 
      ๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      ๗.๔  อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  จ านวน  ๖  ราย  ดังน้ี   
      ๘.๑  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
บริหารงานบุคคล 
      ๘.๒  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย 
 



๓ 

  

      ๘.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      ๘.๔  อาจารย์ ดร.ศศิธร   จันทมฤก  ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      ๘.๕  อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  ผู้แทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
      ๘.๖  นางสาวศิริวรรณ  แสงสว่าง  ผู้แทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและให้น าเสนอ  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  
ปัทมสิริวัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบ      
 ทั้งน้ี  สภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ดังน้ี   
      ๙.๑  หลักสูตรควรทบทวนการจัดรายวิชาในการจัด
การศึกษาจะเน้นไปในด้านใด  ด้านการเงิน  การตลาด  การจัดการ  หรือ   
การบริหารธุรกิจ    
      ๙.๒  ควรอนุมัติโดยมีเงื่อนไข  ขอให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร  และให้ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐. สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๕  หลักสูตร  ดังน้ี 
         ๑๐.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา              
คหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรับปรุงโดยปรับ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่             
๖/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  และปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ๑๐.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรับปรุงโดย
ปรับเปล่ียนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
         ๑๐.๓  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ๑๐.๔  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับปรุงโดย
ปรับเปล่ียนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ๑๐.๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอัตโนมัติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับปรุงโดย
ปรับเปล่ียนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 


