
  

 

 

  

 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๖  
ตุลาคม  ๒๕๖๕  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  และ
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
      ๒.๑  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องมาตรการที่จะด าเนินการ  
ให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ให้ผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงขึ้น   
      ๒.๒  องค์ประกอบที่  ๓  เรื่องการรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยควร
ทบทวนเรื่องหลักสูตรและเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ                   
ที่ตอบโจทย์ร่วมกับคณะ  
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๑๔  คน  ดังนี ้
      ๔.๑  ด้านการศึกษา 
              นางเสริมศรี  เจิมประไพ    กรรมการ 
              นายบุญเลิศ  ยิ้มแย้ม  กรรมการ 
      ๔.๒  ด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ 
              นางศิริรัตน์  ทงก๊ก  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๔.๓  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              นายบุญยืน  ผ่องใส  กรรมการ 
      ๔.๔  ด้านกฎหมาย 
              ดร.ทิวา   ดอนลาว  กรรมการ 
      ๔.๕  ด้านการงบประมาณและการเงิน 
              นางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์ กรรมการ 
      ๔.๖  ด้านการบริหารงานบุคคล   
              นายวิกรม  ปิติสุข  กรรมการ 
              ร้อยโทสุพจน์  ใช้บางยาง กรรมการ 
              นายอภิชัย  สุทธาโรจน์  กรรมการ 
              นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร  กรรมการ 
       ๔.๗  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสด์ิ    กรรมการ 
      ๔.๘  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
              รองศาสตราจารย์วรุณี  เชาวน์สุขุม     กรรมการ 
              ดร.สุเทพ  บุญซ้อน    กรรมการ 
      ๔.๙  ด้านอื่น ๆ   (ด้านสื่อสารมวลชน) 
              นายนพรัตน์  คุ้มศรี  กรรมการ 
      คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
      ๑)  ควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานในสภาวการณ์
ปัจจุบัน   
      ๒)  มหาวิทยาลัยควรฟ้ืนฟูสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้
บริหารกิจการของสมาคมได้อย่างเข้มแข็ง 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ดังนี้ 
      ๕.๑  นายศานิตย์ นาคสุขศรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
      ๕.๓  นายเอกศักด์ิ  คงตระกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ 
      ๕.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
      ๕.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 
วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๒๑ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
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      ๕.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา  ละวาทิน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
      ๕.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  
และ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๖ (๑) (๓) (๔) และ (๕)  และให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ดังนี้   
       ข้อ  ๖ (๑)  นายสุฒน์  เทพอารักษ ์ ประธานกรรมการ 
       ข้อ  ๖ (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
       ข้อ  ๖ (๓)  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี   กรรมการ  
       ข้อ  ๖ (๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักด์ิ  ตติยะลาภะ  กรรมการ 
       ข้อ  ๖ (๖)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 
 ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ ๖ (๕)  โดยเร็ว  เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้ว  ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนามค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม         
คร้ังต่อไป   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  (ร่าง)  แผนบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๖  และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
      ๗.๑  ประเด็นรายได้จากงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ควรมีการ
วิเคราะห์การท างานวิจัย   และให้นักวิจัยภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยแนะน า
จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย 
      ๗.๒  ประเด็นเร่ืองการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  เนื่องจากวารสาร
นานาชาติที่มีอยู่อาจจะเข้าถึงยาก  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหรือร่วมมือกับ           
มหาวิทยาราชภัฏอื่น  พัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให้ก้าวสู่การเป็นวารสารระดับชาติ  หรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการ
ด าเนินการ  เช่น  ประเทศมาเลเซีย 
      ๗.๓  แผนการจัดการความเสี่ยง  ควรพิจารณาเพ่ิมผู้รับผิดชอบที่ท า
ให้เกิดผลงานในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน   
  ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  
นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ – อาทิตย์  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒  คน  (ระดับปริญญาตรี  
๑๘  คน  และระดับปริญญาโท  ๔  คน)  ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ            
ปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๕  และระดับปริญญาโท  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ตามเสนอ   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
สมอ. ๐๘)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตร        
๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามเสนอ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หมวดวิชาชีพครู  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร  ๔  ปี)   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (หลักสูตร  ๔  ปี)   หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม  ดังนี้ 
 ๑)  ควรมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องกลยุทธการสอน    
 ๒)  บางสาขาวิชา  มีความจ าเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  
ควรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสอน 
 ๓)  การจัดการเรียนการสอนควรมีความเชื่อมโยงระหว่าง               
คณะครุศาสตร์  กับโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิงคโปร์  
เพื่อใช้โรงเรียนสาธิตเป็นห้องฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 ๔)  ควรพิจารณาการเปิดโรงเรียนสาธิตนานาชาติ  ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
 ๕)  ควรศึกษามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๖๕  เพื่อวางแผนเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฉบับใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมี
เงื่อนไขให้หลักสูตรน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาให้รอบคอบภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  เมื่อพิจารณาดี
ที่สุดแล้วสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร  และคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๘.๑  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ควรเพิ่มเรื่องคีตศิลป์  หรือเรื่อง
ดนตรีไทย  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวข้องกับชุมชน
ท้องถิ่น  และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 



๓ 

  

 
        ๑๘.๒  ควรสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เป็นมืออาชีพ  
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่สอนได้และแสดงเป็น 
 ๑๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (หลักสูตร  ๔ ปี)  พ.ศ. 
๒๕๖๖  โดยมีเงื่อนไขให้หลักสูตรน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาให้รอบคอบภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
เมื่อพิจารณาดีที่สุดแล้วสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
และคณะกรรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนควรเพิ่ม
ทักษะเรื่องการจัดแสดงองค์ความรู้  เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานกับท้องถิ่น
ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  หรือศูนย์การเรียนรู้ของท้องถิ่น 
 ๒๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  โดย
มีเงื่อนไข  ให้หลักสูตรน าข้อคิดเห็นและข้อเสนแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ไป
พิจารณาให้รอบคอบภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  เมื่อพิจารณาดี
ที่สุดแล้วสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 ๒๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  (หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยมีเงื่อนไขให้หลักสูตรน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาให้รอบคอบภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  เมื่อพิจารณา
ดีที่สุดแล้วสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๒๑.๑  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  ควรเพิ่มเรื่องคีตศิลป์  หรือ
เรื่องดนตรีไทย  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        ๒๑.๒  ควรสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เป็นมืออาชีพ  
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่สอนได้และแสดงเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ๒๑.๓  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาควรพิจารณา  ค าว่านาฏศิลป์  
กับ  ศิลปะการแสดง  “นาฏศิลป์”  คือ  ศิลปะการแสดงประกอบดนตรี (Dance)  
“ศิลปะการแสดง”  (Performing Arts)  คือ  การแสดงออกซึ่ งอารมณ์  
ความรู้สึกและเรื่องราวต่าง ๆ   ประกอบด้วยดนตรี  นาฏศิลป์  และการแสดง
ประเภทต่าง ๆ   ฉะนั้น  ค าว่านาฏศิลป์เป็นกลุ่มย่อยของศิลปะการแสดง  คณะ
ควรพิจารณาจะเน้นเฉพาะการเป็นครูนาฏศิลป์  หรือ  จะเป็นศิลปะการแสดง
ศึกษาซึ่งจะครอบคลุมการประกอบอาชีพได้มากกว่า 
 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม  ดังนี้ 
 ๑)  มหาวิทยาลัยควรก ากับดูแลเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้อาจารย์ทั้ง  ๒  
คณะ  ท างานให้เป็นเอกภาพ  การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความส าคัญเรื่อง
วิชาชีพครู  บริบทความเป็นครู เน้นคุณภาพความเป็นครู มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
 ๒)  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเรื่องการบริหารจัดการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วยอาจารย์คณะครุศาสตร์และอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อร่วมมือวางระบบและกลไกในการผลิต
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ความเป็นครูตามมาตรฐานของคณะครุศาสตร์ 
 ๓)  การจัดการเรียนรู้ควรเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ              
หากผู้เรียนไม่ประสงค์จะเป็นครูให้สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ 
 ๔)  ในโอกาสต่อไปควรพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร  ๒  ปริญญา  
เมื่อส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  แล้วมาเรียนต่ออีก  ๑  ปี  หรือ  ๑ ปี
ครึ่ง  ได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต  และควรวางแผนเรื่องการจัดการเรียน         
การสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 ๒๒.  สภามหาวิทาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ  ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕   
 
 
 
 
  
   
 
  
 
   
  
  
  


