
  

 

 

   

 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมานั้น   อธิการบดีประสานนายกสภามหาวิทยาลัยมี
ความประสงค์ขอแจ้งเร่ืองที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๒  
เร่ือง  ดังนี้   
              ๑)  การจั ดท าความร่วมมื อกั บสถาบั น RUSSELL VIVENNE 
INTERNATIONAL ACADEMY  (RVI)   ประเทศสิงคโปร์  เพ่ือร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  หลักสูตร
นานาชาติ ณ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร  และผลักดันโรงเรียนสาธิตเข้าสู่
สมาคมโรงเรียนนานาชาติ  เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ  มีเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
  ๒)  มหาวิทยาลั ยได้ท าความร่วมมื อ (MOU) กับส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดโครงการพัฒนาสื่ อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพ่ืออบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมกับผลิตชุด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่การเรียนการสอนและเป็น
การสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ร.ท.หญิ ง วิภาวี   เกียรติศิ ริ            
ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้งให้ทราบผลการเลือกต้ังประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ คืออาจารย์วิภาวี       
ซาตะนัย  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขออนุญาตให้อาจารย์
วิภาวี  ซาตะนัย  เข้าร่วมประชุมเป็นนัดแรกในฐานะคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
  นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทราบว่า  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ประสานจะขอให้สภามหาวิทยาลัยน าข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับที่...) พ.ศ.....  มาพิจารณา   แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ ของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่แล้ว        
จึงขออนุญาตน าข้อบังคับดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการในคราวเดียวกัน      
หากมีผลกระทบจากกรณีดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขให้เกิดความ
เรียบร้อยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
   

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้   
 ๑.  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖  วันที่  
๔  เมษายน  ๒๕๕๖  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้น าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๑ ราย   กลับไป
ตรวจสอบและปรับแก้ไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกัน  ซ่ึงได้ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว     
และ มีมติอนุมั ติปริญญาบัตรนักศึกษา  ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน   ๑  ราย  มีผลต้ังแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖        
 ๒.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 ๓..  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  ๓๘๓  ราย   โดยมีผลต้ังแต่วันที่  ๕  
เมษายน  ๒๕๕๖   
  ๔.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้
มหาวิทยาลัย  และคณะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป          
 ๕.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๖) 
  ๖.  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิเสนอ  จ านวน  ๓ ราย  ดังนี้   
        ๖.๑  พระราชรัตนรังษี   (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ PH.D.)  ปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาการพัฒนาชุมชน          
        ๖.๒  นายยงยุทธ  วิรางกูล  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ  สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
       ๖.๓  พระครูปลัด (อุ เทน  สิ ริสาโร) ปริญญาศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี  ๖ ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 



๒ 

 

  ๗.  เนื่องจากอธิการบดีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง วันที่  ๑๘  
ตุลาคม  ๒๕๕๖  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยจึงเห็น
ควรแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  จ านวน  ๗  ราย  ประกอบด้วย   
        ๗.๑  นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย    
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน   
        ๗.๒  ศาสตราจารย์  ดร.ดิเรก  ปัทมสิ ริวัฒน์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ   
        ๗.๓  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ    
        ๗.๔  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  เป็นกรรมการ    
         ๗.๕  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุ ตร  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  เป็นกรรมการ    
    
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  

               ๗.๖  อาจารย์ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ า  เป็นกรรมการ          
        ๗.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ า  เป็นกรรมการ    
  ๘.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ  ณ  ศูนย์การศึกษาสระแก้ว  โดยให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา 
เกี่ยวกับเกณฑ์ว่าด้วยเร่ืองการให้ใบประกอบวิชาชีพ  หากถูกต้องครบถ้วนทั้ง
สองหน่วยงานจึงสามารถด าเนินการได้ 
  ๙.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

              

            ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  สุวรรณบล  
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นสูง  ชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕            

 

         เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นายจรูญ  ถาวรจักร์  
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนอาจารย์  และ ผศ.ร.ท.หญิง 
วิภาวี  เกียรติศิริ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะ
วิทยาการจัดการ  โดยได้รับการต้อนรับจากคณบดี รองคณบดี  
คณาจารย์และบุคลากรของคณะอย่างพร้อมเพรียง  ในการพบปะ
ดังกล่าวนั้น คณบดีและผู้บริหารคณะได้รายงานการด าเนินงาน
ของคณะทั้งในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน  ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  และนายกสภามหาวิทยาลัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปพัฒนาและบริหารคณะ 
รวมท้ังแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมต่อไป   


