
  

 

 

  

 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๔  
สิงหาคม  ๒๕๖๕  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินการตามมติและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
       ๑.๑  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  เมื่อ
วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๕   
              ระเบียบวาระที่  ๕.๑๒ (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อ
สังคม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๑.๒  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   ๕/๒๕๖๕             
เมื่อวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
              ระเบียบวาระที่  ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕         
รอบ ๙  เดือน  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕)   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย  ข้อมูล  ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน      
การอุดมศึกษา  จ านวน  ๔  ฉบับ  ดังนี ้
      ๖.๑  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๖.๒  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๖.๓  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๖.๔  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๑)  ควรพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักสูตร
วิชาชีพ  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้มีการปฏิบัติให้มากขึ้น  และควรเชิญ
เจ้าของกิจการหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
      ๒)  ควรทบทวนโครงสร้างหลักสูตร  ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่เกิน  ๑๒๐        
หน่วยกิต 
      ๓)  มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการในเชิงรุก  ควรบริหารจัดการ
การจัดท าหลักสูตรโดยคิดแบบบนลงลา่ง  (Top Down)  เพื่อด าเนินการจัดท า
หลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 
      ๔)  ควรมีคณะท างานส่วนกลางที่จะช่วยดูแลพิจารณาการ
จัดท าหลักสูตรที่ออกจากกรอบความคิดเดิม  ให้เห็นภาพที่ชัดเจน  เช่น                   
เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายใน  ๒  ปี  หลักสูตรที่รองรับ
กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
      ๕)  มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญเรื่องการเพิ่มจ านวน
นักศึกษา 
      ๖)  สภามหาวิทยาลัยควรก ากับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน           
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเชิงรุกอย่างจริงจัง  เพื่อให้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติได้อย่าง
แท้จริง 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี   ดังนี ้
       ๗.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  สุวรรณบล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 
วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๑๙ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
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       ๗.๒  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       ๗.๓  นายศานิตย์  นาคสุขศรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
       ๗.๔  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
       ๗.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
       ๗.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
       ๗.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ดังนี้   
      ๘.๑  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก   
              ๘.๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย  ธนานันต์ 
              ๘..๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  หมั่นเก็บ 
              ๘.๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี          
สุทธิสีสังข์ 
              ๘.๑.๔  ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี 
              ๘.๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส 
              ๘.๑.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์ 
              ๘.๑.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง   
              ๘.๑.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณี  มงคลพิทักษ์สุข 
      ๘.๒  กรรมการสภาวิชาการเลือกจากผู้บริหาร  หรือคณาจารย์
ประจ าคณะ   
              ๘.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
              ๘.๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน 
              ๘.๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี 
              ๘.๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
              ๘.๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  ทับบุรี 
              ๘.๒.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์  สวัสดี 
              ๘.๒.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ 
              ๘.๒.๘  อาจารย์ ดร.มุกริน  วิโรจน์ชูฉัตร 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนมุัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๓๕๐,๖๗๓,๔๐๐  บาท  (สามร้อย
ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  จ าแนกเป็นงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติ  ดังนี้ 
      ๙.๑  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  
จ านวน  ๑๗๔,๖๙๒,๕๐๐  บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่น        
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 
 
 
 

 
      ๙.๒  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน  
๘๘,๗๑๕,๗๐๐  บาท  (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย    
บาทถ้วน)   
      ๙.๓  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากงานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้  จ านวน  ๘๗,๒๖๕,๒๐๐  บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่น
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  และแผน     
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๐.๑  แผนกลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณต้อง
สอดคล้องกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย   
         ๑๐.๒  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดวิธีการที่จะ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ๑๐.๓  โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เนื่องจากองค์ความรู้
ของคณะมีจ านวนมาก  ควรน าออกมาจัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น  และควร
เพิ่มเป้าหมายให้ทุกคณะมีหลักสูตรระยะสั้นอย่างน้อย  ๑-๒  หลักสูตร 
         ๑๐.๔  ควรเร่งรัดเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดสระแก้ว  โดยร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และควรด าเนินการให้ส าเร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   
         ๑๐.๕  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว      
สู่ความเป็นเลิศให้มีความชัดเจน 
         ๑๐.๖  โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญทาง
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่  ควรด าเนินการให้มากขึ้นให้ส่งผลกระทบในภาพรวมและ
ท าให้จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญเพิ่มขึ้น 
         ๑๐.๗  มหาวิทยาลัยควรทุ่มงบประมาณเพื่อด าเนินการเรื่อง
การเพิ่มจ านวนนักศึกษา  และพิจารณาแก้ปัญหาคณะที่มีจ านวน         
นักศึกษาน้อย  โดยหาวิธีการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 
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         ๑๐.๘  เรื่องการสร้างนวัตกรรมมีความส าคัญ  ควรก าหนด
ตัวชี้วัดให้ทุกคณะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ   ด้านการศึกษา  ด้านสังคม  หรือ
ด้านการด าเนินงาน  และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนช่วยคิดนวัตกรรม                
ที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ                
ของมหาวิทยาลัยได้   
         ๑๐.๙  มหาวิทยาลัยควรท าความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เพื่อร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู ้
         ๑๐.๑๐  คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรสร้างพันธมิตรกับ
บริษัทคูโบต้าเพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความคิด  ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย 
 ๑๑. สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๐๗  
คน  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   ตามเสนอ 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ตามเสนอ  ดังนี้ 
         หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
          ๑๒.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
         คณะครุศาสตร ์
         ๑๒.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
(หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  กับอ าเภอตาพระยาและสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๖  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๕.๑  การปรับปรุงหลักสูตรควรให้ตอบโจทย์การมองโลก      
ในอนาคตเป็นประการส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ๑๕.๒  หลักสูตรในมิติใหม่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน       
ต้องผลิตคนออกไปแก้ไขปัญหาสังคมได้  ครูต้องมีความรู้ทันสภาวการณ์ของ
โลก  จึงจะสามารถสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับโจทย์ของสังคมหรือโจทย์
การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้  
         ๑๕.๓ คณะต้องผลิตครูให้ท างานได้ตามวิชาชีพ  และสามารถ
เป็นผู้น าช่วยให้เพื่อน ๆ   ครู  ท างานได้ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ได้ 
         ๑๕.๔  กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรต้องผลิตบณัฑติให้
มีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งแบบ On-site และ Online  และควร
มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน  แบบ On-site  และ  Online   เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
         ๑๕.๕  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ควรก ากับดูแลให้
นักศึกษาท างานวิจัยในเรื่องที่แปลกใหม่เกิดนวัตกรรมใหม ่
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๖   โดยมี
ข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติให้แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๒  คน  ดังนี ้
           ๑๗.๑  แต่งตั้งอาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (รหัส  ๓๕๐๑)  ตั้งแต่
วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๕   
           ๑๗.๒  แต่งตั้งอาจารย์ดร.เจนจิรา นามี พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สระแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชากีฏวิทยา           
(รหัส  ๕๑๐๖)  ตั้งแต่วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔   
 
 


