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สภามหาวิทยาลัยเดินหน้าก าหนดนโยบาย   
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยนั บตั้ งแต่               
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายจรูญ ถาวรจักร์  เป็น
นายกสภามหาวิทยาลัย  บรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ให้ความส าคัญในการก าหนด      
ทิ ศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  เริ่มด้ วยการพบปะ        
อย่าง ไม่ เป็นทางการ เมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น  เหลียวหลังแลหน้า  
ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทน
คณาจารย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย  
และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  งานนี้ปลอด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  ต่อมาในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  มีการนัดพบ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นของกรรมการ  สภาวิชาการ             
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  โดยเปิดโอกาสให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยเป็ นผู้ รับฟั ง  บรรยากาศเป็ นไปแบบ
กั ลยาณมิ ตร นายกสภามหาวิทยาลั ย  ได้ กล่ าวถึ ง
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ว่า ความคิดเห็นทั้งมวลจะ
น าไปสู่การก าหนดทิศทาง  การพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ในระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๘  พฤศจิกายน  
๒๕๕๕    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การก าหนดนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย”  ณ  ค าแสด  ริเวอร์แคว  รีสอร์ท  
กาญจนบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้แทนผู้บริหาร  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมภายใต้การน าของนายก
สภามหาวิทยาลัย  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ปัณรส        
มาลากุล  ณ อยุธยา  เป็นผู้ด าเนินการประชุมและระดม         
ความคิดเห็นในประเด็นท้าทายที่ส าคัญทั้ งภายในและ
ภายนอก  ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดอย่างกว้างขวาง  
คาดว่าจะมี    สิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ        
ให้ส าเร็จและข้อเสนอแนะที่จะให้มหาวิทยาลัยใช้ เป็น       
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐   
 
 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

ฉบับปฐมฤกษ์เดือนธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 



๒ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
วันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๕ 

 

 ๑.  สภามหาวิทยาลั ยเห็ นชอบและแต่ งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   
 ๒.  สภามหาวิทยาลั ยเห็ นชอบและแต่ งตั้ ง          
รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
โดยให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕   
 ๓.  สภามหาวิทยาลั ยอนุ มั ติ ปริญญาบั ตร 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี  
๖๔  ราย  ระดับปริญญาโท  ๑๖  ราย  และระดับปริญญาเอก  
๓  ราย  รวมทั้งสิ้น  ๘๓  ราย   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  วิทยาลัย  ส านัก  
สถาบันและระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 
จ านวน  ๗   หลักสูตร  ดังนี้   
      ๔.๑  รั ฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์   
       ๔.๒  หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์   
      ๔.๓  หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา   
      ๔.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์      
      ๔.๕  หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป    
      ๔.๖  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป      
      ๔.๗  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
 

  มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕  
วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

 

 ๑ .  สภามหาวิทยาลัยอนุมั ติ ปริญญาบั ตร 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี  
๒๔๒  ราย  ระดับปริญญาโท  ๒๗  ราย  และระดับปริญญา
เอก  ๙  ราย  รวมทั้งสิ้น  ๒๗๘  ราย  
  
 
 

  ๒.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ๓  ชุด  
       ๒.๑  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ต.)   
       ๒.๒  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   
      ๒.๓  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเพิ่ ม
สาขาวิชาในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวน  ๓  สาขา  ดังนี้   
      ๓.๑  กลุ่มการศึกษา เพิ่มสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทั่วไป  
      ๓.๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เฉพาะ
งบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มอบ
ให้คณะกรรมการสภา  ๓  ท่าน  ตรวจสอบประมาณ
การรายได้ – รายจ่าย  ถ้าสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณให้อนุมัติในหลักการ 

 
 

  ๔.  สภามหาวิทยาลัยได้ผ่านร่างข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ๒  ฉบับ  ดังนี้   
       ๔.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน 
การมีค าสั่ง หรือการท าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๕๕    
       ๔ .๒   ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง แ ล ะ
ค่าตอบแทน ส าหรับต าแหน่งที่ มี เหตุพิ เศษของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัยได้ผ่านร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ๒  ฉบับ  ดังนี้ 
        ๕ .๑   เรื่ อ ง  ก าหนดต าแหน่ งและ
ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษของ
บุคลากร    
 



๓ 

 

       ๕ .๒  เรื่ อ ง  ก าห น ด ต า แ ห น่ ง แล ะ
ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 ๖ .  สภามหาวิทยาลั ยอนุ มั ติหลั กสู ตร   
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้ 
      ๖.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร    
      ๖.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
      ๖.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 
 
 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕  
วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

   ๑.  สภามหาวิทยาลัยได้มีการหารือในเรื่องการ
แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อกลั่ นกรองงานของสภา
มหาวิทยาลัยและให้น าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง 
 ๒.  สภามหาวิ ทยาลั ยผ่ านร่ างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  การสอนเกินก าหนด
ภาระงานในการจัดการศึกษา  ภาคปกติ  โดยมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้จ่ายตั้งแต่ภาคการศึกษา  ๑/๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

 
 ๓ . สภามหาวิ ทยาลั ยรั บทราบรายงาน                 
งบรายได้–รายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจ าเดือนกันยายน  
๒๕๕๕   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัยรับทราบการด าเนินการ      
ทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 
๑ ราย  ตามระดับโทษที่มหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษ  และ
รับทราบการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน  จ านวน  ๑  ราย   

  ๕.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษา
ภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ๑๓๘ 
ราย และระดับปริญญาโท  ๑๑ ราย  รวม ๑๔๙  ราย   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ         
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม และผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก  ที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งแล้ว 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการแต่งตั้ ง     
นางสาวกรรณิการ์  นาคอยู่  เป็นกรรมการประจ าส านัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘. สภามหาวิ ทยาลั ยเห็ นชอบหลั กสู ตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากส านัก
สถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ ตามค าแนะน า           
ของส านักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา  และมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 ๙.  สภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ หลั กสู ตร              
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ ค้าปลีก  ทั้ง  ๒ หลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕        
โดยให้มหาวิทยาลัยก ากับติดตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้
ด าเนินไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลั ยอนุ มั ติ ให้ เพิ กถอน     
ปริญญาบัตรระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบั ณฑิ ต  สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์  ของ              
นายประพัฒน์  น้อยรอด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ในการศึกษา  เพราะไม่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ๑๒.  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ๓  ท่านด าเนินการตรวจสอบประมาณการ
รายได้ – รายจ่ายของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ บัดนี้ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้ง  ๓  ท่าน  ได้ศึกษาข้อมูล
และตรวจสอบแล้ว พบว่าการจัดสรรงบประมาณของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์         
ที่กองนโยบายและแผนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 
 



๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
  ๑.  สภามหาวิทยาลั ยได้ ผ่ านร่ างระเบี ยบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  และร่างประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่อง  การปรับ
โครงสร้างอัตราค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลักษณะพนักงานประจ าตามสัญญา       

  ๒.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษา
ภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ๙๕  
ราย  และระดับปริญญาโท  ๔  ราย  และระดับปริญญาเอก  
จ านวน  ๓  ราย  รวม  ๑๐๒  ราย   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการทบทวน     
ไม่อนุมัติให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   จ านวน  ๑  ราย 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน  ๑๘  ราย  
โดยให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  ๕.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รอบ  ๖  เดือน  (มิถุนายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕)  และให้
มหาวิทยาลัยเร่งก ากับติดตามตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง  
 ๖.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๕๕    
 ๗.   สภามหาวิทยาลัยรับทราบการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์  งบฟื้นฟูมหาวิทยาลัยจาก
เหตุอุทกภัย ปี ๒๕๕๔   
 

  

  เมื่ อ วันที่  ๑๗  ธัน วาคม  ๒๕๕๕  เวลา  
๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย น าโดย 
ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
อ ธิ ก า รบ ดี   พ ร้ อ ม ด้ ว ย ค ณ ะก รรม ก ารส ภ า
มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร จ านวน ๑๐ ท่าน เข้าพบ  
ฯพณฯ พงศ์เทพ  เทพกาญจนา  อดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  เนื่องในโอกาส     
ที่ ได้ รับพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ  แต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ   
ฯพณฯ พงศ์เทพ  เทพกาญจนา  ได้เสนอแนวคิด     
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
ความต้องการของสังคม  เพื่อบัณฑิตจบแล้วมีงาน
รองรับ  ควรผลิตบัณฑิตทางสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการให้มากขึ้น  ด้านการวิจัยควร
เน้นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในทาง
อุ ต ส าห ก รรม ท างธุ รกิ จ   แ ล ะอื่ น ๆ  ให้ ม าก  
โดยเฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นความ
ต้องการ 
 
 

  

 
 

 

มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๕  
วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 


