
  

 

 

  

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒   
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ  มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส่งหนังสือถึง
นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอความกรุณาสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไข
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้ถูกต้องตามเอกสารที่มหาวิทยาลัย
น าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และขออนุญาตสภา
มหาวิทยาลัย  น าเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ และระเบียบวาระที่ ๕.๑๒  โดยมอบให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ร.ท. หญิง  วิภาวี  เกียรติศิริ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
น าเรียนรายละเอียด  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี ้
 ๑.  มหาวิทยาลัยขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ระเบียบวาระที่  ๕.๒  
การพิจารณาการด าเนินการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  เรื่องการเสนอชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และ
แขนงวิชาสัตวศาสตร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรายชื่อหลักสูตร              
ที่ไม่ถูกต้องในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  จึงขอความอนุเคราะห์       
สภามหาวิทยาลัยขอปรับแก้ไขชื่อหลักสูตรให้ตรงกับหลักสูตรที่เสนอ      
ขอความเห็นชอบต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒.  มหาวิทยาลัยขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ระเบียบวาระที่  ๕.๘  
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘)  ตามที่มหาวิทยาลัยขออนุมัติ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๗             
เป็นหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  แต่เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา  มีความเห็นว่าการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยในครั้งดังกล่าว  มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในกลุ่มวิชา     
จึงแนะน าให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  ขอปรับแก้ไขเป็น  การปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงขอความอนุเคราะห์สภามหาวิทยาลัย  
เพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานโครงการจัดตั้ งคณะสาธารณสุขศาสตร์   และให้
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายละเอียดข้อมูลการเสนอขอจัดตั้งเป็น
คณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้มีความชัดเจน  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๑.๑  การน าเสนอข้อมูลจ านวนอาจารย์  ควรแสดงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา  จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
และต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อให้เห็นศักยภาพของอาจารย์ในภาพรวม 
         ๑.๒  ควรจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพได้รับ
การยอมรับ  เมื่อแข็งแกร่งแล้วจึงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกในอนาคต 
      ๑.๓  การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  ควรระมัดระวังเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง  ๆ ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือ
ข้อก าหนดขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
สาธารณสุข 
       ๑.๔  มีข้อสังเกตเรื่องการผลิตบัณฑิตบางสาขาวิชามีจ านวน
มาก  เกินความต้องการของตลาดแรงงาน  หลักสูตควรมีการวางแผนรองรับ
เรื่องตลาดแรงงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่อาจจะอิ่มตัวในอนาคต 
      ๑.๕  ถ้ามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าโครงการจัดตั้ง      
คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงาน         
จัดการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์   และจะขอจัดตั้ งเป็นคณะ   
สาธารณสุขศาสตร์  ควรให้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดแสดง
ศักยภาพ  และความพร้อมในด้านต่าง  ๆ ให้มีความชัดเจน  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานรายได้ – ค่าใช้จ่าย  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๙   
   ทั้งนี้   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ  และการเบิกจ่าย
งบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๙   ดังนี ้
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ 
วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๕๒ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 



๒ 

  

      ๓.๑  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  ประธาน
กรรมการ 
      ๓.๒  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  กรรมการ 
      ๓.๓  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   กรรมการ 
      ๓.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการ 
      ๓.๕  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา    กรรมการ 
      ๓.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์   
กรรมการ 
      ๓.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา  พักตร์วิไล   กรรมการ 
      ๓.๘  นางสาวกัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ   เลขานุการ 
      ๓.๙  นายปรมัตถ์  สุวรรณเสรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การด าเนินการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  ในสภาวการณ์ที่จ านวนนักศึกษาลดลง   โดยให้จัดตั้ง
คณะท างาน  จัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของสังคมให้มีความชัดเจน  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
       ๔.๑  มหาวิทยาลัยควรศึกษาบริบทของพื้นที่   และ
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  ให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในปัจจุบัน  ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม  และควรขยายพื้นที่การประชาสัมพันธ์ไปยังจังหวัดต่าง  ๆ
เพิ่มขึ้น 
      ๔.๒  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาศึกษาไม่ควรรับ
เฉพาะผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  บุคคล
ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม  นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  จังหวัด
สระแก้ว  โดยสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  ร่วมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  และ
วิธีการรับสมัคร    ที่จะรองรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางท าให้จ านวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
      ๔.๓  ควรมีผู้รับผิดชอบวางแผนด้านการตลาด  เร่งด าเนินการ
เรื่องการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ  เกิดความ
น่าเชื่อถือ  จนกลายเป็นการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก  จะส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
      ๔.๔  ควรทบทวนวิธีการ  และกระบวนการรับสมัครนักศึกษา  
กรอบความคิดเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  อาจจะไม่ต้องเลือกเฉพาะ
ผู้เรียนเก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว   แต่ควรพิจารณาความเก่ง  หรือ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ   เช่น  เด็กดี  เด็กเสียสละ   โดยใช้ระบบแฟ้มสะสมงาน  
(Portfolio)  ในการพิจารณา  จะท าให้คัดเลือกเดก็ที่มีคุณภาพได้อีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๔.๕  ควร  Reprofile  ในเรื่องกรอบความคิดของอาจารย์     
ต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ศักยภาพอาจารย์และ
ศักยภาพหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบัน  และตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
      ๔.๖  คนรุ่นใหม่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ  ควรเร่ง
ด าเนินการเปิดสอนในเรื่องที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้  ต้อง
ปรับเปลี่ยนรายวิชาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  และส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียนในแต่ละพื้นที่ก่อนเปิดสอน 
      ๔.๗  มหาวิทยาลัยควรมีคณะท างานเกี่ยวกับเรื่องการจัด
การศึกษาในสภาวการณ์ที่จ านวนนักศึกษาลดลง  และต้องท างานอย่าง
จริงจัง  โดยจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  และ
ความต้องการของสังคม  ให้มีความชัดเจน  โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
หลักสูตร  และกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เพียงผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  แล้ว
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๐ (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ไตรมาส  ๑)  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้ 
       ๕.๑  ควรเพิ่ มการติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จจากนโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลอยลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑  และรายงานผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
       ๕.๒  ให้ติดตาม  ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบวงเงินไว้  
๑๐  ล้านบาท  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  
๒๕๕๙  โดยให้รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙             
(๒  มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  และในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ไตรมาส  ๑  (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)  มีการด าเนินการเรื่องใด  
อย่างไร  ผลการด าเนินการตอบโจทย์นโยบายสภามหาวิทยาลัยมากน้อย
เพียงใด   ให้รายงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนยุทธศาสตร์ University 
Reprofiling  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  ดังนี้   
      ๖.๑  มีข้อเสนอแนะต่อการจัดท าเอกสาร  (ร่าง)  แผน
ยุทธศาสตร์  University Reprofiling  ดังนี้   
   ๑) ข้อ  ๔.๒  ด้านการวิจัย   ข้อ ๓)  การวิจัยโดยมี
ส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  ควรทบทวนข้อมูล  
หลัง  Reprofile  ไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่องนวัตกรรม  เรื่องสุขภาพ  และ
ผู้สูงอายุ  แต่ควรค านึงถึงเรื่องขององค์กรท้องถิ่นหรือเรื่องของชุมชน
จริงๆ    
 



๓ 

  

         ๒)  ข้อ  ๔.๔  ในเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ข้อ ๒)  ที่จะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน  มหาวิทยาลัยต้องมีความ
ชัดเจน  จะมีโครงการและมีแผนการอย่างไรในอนาคต 
         ๓)  ข้อ  ๔.๕  การจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  มีเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป  หรือทุกรายวิชา
ในแต่ละหลักสูตร  ควรระบุให้ชัดเจน 
        ๔)  ข้อ  ๕.๑  ข้อมูลทั่วไปเรื่องวิสัยทัศน์ “...เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์”  ค าว่า  
“อุษาคเนย”์ มีขอบเขตแค่ไหนอย่างไร  ควรระบุให้ชัดเจน 
      ๖.๒  การ Reprofile  มหาวิทยาลัย  ควรวางแผนรองรับ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอนาคต 
      ๖.๓  เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ 
Reprofiling  ก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
คณะท างาน  ควรสร้างความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับ  ๑)  การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในองค์กร  ๒)  การปรับเปลี่ยนกฎ  กติกา  กระบวนการ
ท างาน  และ  ๓)  ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  อาคารเรียน  
ห้องปฏิบัติการที่จะเอื้อและรองรับการท างานในอนาคต  และจัดท าเป็น
แผนยุทธศาสตร์ส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีความชัดเจน   
      ๖.๔  ในอนาคต  ภาระของอาจารย์จะหนักมาก  ต้องพยายาม
ผลักดันให้อาจารย์ปรับตัวให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ควรเตรียม
ความพร้อมให้อาจารย์สามารถวิเคราะห์  Big Data  จะเกิดประโยชน์
ต่อการสอนนักศึกษาในยุคเทคโนโลยี  
       ๖.๕  การเปิดหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์หรือการจัดการ  
ควรเป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่ จบไปแล้วใช้ งานได้   เช่น  ธุ รกิจ
อสังหาริมทรัพย ์
       ๖.๖  มหาวิทยาลัยควรมีแผนเร่งพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  
เพื่อส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 
      ๖.๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของ
แผนพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด  ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น  
ควรจะศึกษาและด าเนินการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนพัฒนาจังหวัด  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 

  ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการ             
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ก.อ.ม.)  ดังนี้ 
       ๗.๑  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน  ประธาน
กรรมการ 
      ๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
      ๗.๓  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ          กรรมการ 
       ๗.๔  นายโอภาส  เขียววิชัย                กรรมการ 
      ๗.๕  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   เลขานุการ 
 

      ๗.๖  นางสาววันดี  น้ าทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ   
      ๗.๗  ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์  เทพเดชา   ผู้ช่วยเลขานุการ   
 ทั้งนี้  ในส่วนของคณะกรรมการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์      
ตามข้อ  ๕(๓)  ให้มหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ได้คุยกันในรายละเอียดให้ชัดเจน  
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับ   และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ในการ
ประชุมคราวต่อไป 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตรนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  
จ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๓๒๙  ราย  ระดับปริญญาตรี  
จ านวน  ๒๗๑  ราย  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  และวันที่  ๑๒  มกราคม  
๒๕๖๐  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  ๑  ราย  ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๔๑  ราย  และ
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑๖  ราย  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๙  สิงหาคม  
๒๕๕๙  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  วันที่  
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  และวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙    
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ   หลักสูตรวิทยาศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบอีกคร้ัง  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๙.๑  ควรปรับชื่อปริญญา  ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา
ให้ทันสมัย  สอดรับกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ๔.๐  ที่เน้นเรื่องการวิจัย
และพัฒนา  และเรื่องนวัตกรรมใหม่  ๆ 
      ๙.๒  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตร  ควรมีความชัดเจน  จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
หรือไปเป็นลูกจ้าง 
         ๙.๓  ควรเพิ่มรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
เพราะกฎหมายเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการสมัยใหม่  เพื่อให้
บัณฑิตมีองค์ความรู้  ออกไปท างานได้และปลอดภัย  เช่น  กฎหมาย
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ  จรรยาบรรณและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐    
      ๙.๔  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี  เป็นหลักสูตรใหม่  ควรจัดการศึกษาโดยเน้นให้
นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว    
      ๙.๕  หลักสูตรต้องมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเรื่องการท า
วิจัย  จะก าหนดประเด็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปในทิศทางใด  เพื่อจะได้
สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของสังคมและประเทศชาติ 
      ๙.๖  หลักสูตรควรทบทวนการก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (KPI)  ในหน้า  ๕๑  ข้อ  ๑๐  “จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนา...”  ถ้าหลักสูตรจะจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรการจัดการ  
จะไม่มีบุคลากรในห้องปฏิบัติการ  ควรตัด KPI  ในข้อ  ๑๐  ออก   
   



๔ 

  

 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ   หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐  
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงสร้าง
หลักสูตร  แบบแผน ก (แบบ ก ๑  และ  ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์)  และแบบ
แผน ข  (ท าการค้นคว้าอิสระ)  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้จัดการศึกษา
โดยเน้นเฉพาะวิทยานิพนธ์  
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยมีเงื่อนไขให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง   
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
        ๑๑.๑   ในสภาวการณ์ปัจจุบันภาพรวมนิเทศศาสตร์
ทั้งประเทศก าลังประสบปัญหาเนื่องจากนิเทศศาสตร์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ลดลง  เรื่องของระบบการตลาด  เรื่องของสื่อ  (Media)  เข้าไปสู่ระบบ  
Online  การปรับปรุงหลักสูตรต้องค านึงถึงระบบการสื่อสารที่จะเปลี่ยนไป
ในอนาคต   
        ๑๑.๒  ควรทบทวนและตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตร      
ควรยุบรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และ
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย  สอดรับกับความก้าวหน้า  หรือ
พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
        ๑๑.๓   ควรสร้างจุดเด่นของหลักสูตรนิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ให้มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ   และได้รับการยอมรับ  เพื่อจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษา 
        ๑๑.๔  หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้และก้าวทันโลก
เรื่องดิจิตอล  (Digital Marketing)  สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ
และสามารถท างานเชิงรุก  เพราะปัจจุบันต้องแข่งขันด้วยผลงาน 
  ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๒.๑  ควรตรวจสอบชื่อรายวิชา  หน้า  ๒๑  และ  ๒๒  
ให้ปรับแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษ   
        ๑๒.๒  ควรมีระบบและกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  ให้มี
ศักยภาพเท่ากัน  จะส่งผลให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ 
        ๑๒.๓  อาจารย์ผู้สอนควรสอดแทรกเรื่องการท าวิจัยไว้ใน
ทุกรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และซึมซับเรื่องการท าวิจัยในภาพ
กว้าง  นักศึกษาจะตกผลึกความคิด  และสามารถก าหนดหัวข้อของ
งานวิจัยได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๑๒.๔  การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  ผู้เรียนแบบ  By 
Course Work  กับแบบ  By Research  ควรต้องแตกต่างกัน  ผู้ที่ท าดุษฎี
นิพนธ์อย่างเดียวจะต้องเป็นมืออาชีพด้านการวิจัย  สามารถน าเสนองาน
ในต่างประเทศไทย  ส่วนผู้ที่เรียน  Course Work  จะต้องท างานวิจัยที่มี
คุณภาพ  การเลือกหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  ต้องท าเรื่องใหญ่  ๆประเด็นปัญหา
ระดับชาติ   
       ๑๒.๕  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  จะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัย  เพราะจะต้องไปต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่  ต้องสามารถ
ท างานวิจัยเพื่อช่วยเหลือสังคมได้  อาจารย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  อาจจะ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอน  เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มเติม
ประสบการณ์ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้แก้ไขชื่อหลักสูตรที่ขอเปิด
สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  
จ านวน  ๒  หลักสูตร  ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่       
๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ระเบียบวาระที่  ๕.๒            
การพิจารณาด าเนินการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  ดังนี้ 
        ๑๓.๑  ล าดับที่   ๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแขนงการผลิตพืช  แก้ไขเป็น  หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  แขนงวิชาเทคโนโลยี           
การผลิตพืช 
        ๑๓.๒  ล าดับที่   ๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  แก้ไขเป็น  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  แขนงวิชาสัตวศาสตร์   
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้แก้ไขการอนุมัติหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ในรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  
๒๕๕๙  ระเบียบวาระที่  ๕.๘  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  
จากการปรับปรุงหลักสูตรสูตรเล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  แก้ไขเป็น                 
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์พรศิริ  
นาควัชระ  อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙   
 
 


