
  

 

 

   

 
  การประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่  ๖/๒๕๕๖  เมื่ อ               
วันพฤหัสบดีที่   ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมานั้น  มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ  
ดังนี้   
  อธิการบดีขอเวลานายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ก าหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ วันพุธที่  ๓  กรากฎาคม  ๒๕๕๖  (ภาคบ่าย)  ณ  อาคารใหม่  
สวนอัมพร  และขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านให้เกียรติ
ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   

  มติสภามหาวิทยาลัยซ่ึงผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๕/๒๕๕๖         
สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย  และมติสภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัยน าข้อบังคับ 
ระเบียบ  และประกาศสภามหาวิทยาลัย  กลับไปทบทวนเพ่ือปรับปรุง  โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอปัญหา  เหตุผลในการปรับปรุง  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 ๒.  ตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมคร้ังที่   ๕/๒๕๕๖        
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จ านวน  ๗  ราย  คณะกรรมการได้
ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบั ติในการสรรหาอธิการดีตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
และคุณสมบัติของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  และปฏิทินก าหนดการก าหนดการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย           
โดยมติสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการ
สรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗   และปฏิทินก าหนดการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดความคลาดเคลื่อน
เล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ๓.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  ๒๔๕  ราย  ระดับปริญญาโท จ านวน  
๓๘  ราย  ส าหรับสาขาวิชาบริหารการศึกษา  รายที่   ๑  นายประกาศิต          
วาดเขียน   มอบหมายให้สาขาวิชาได้ตรวจสอบการปรับแก้ ไขชื่ อเร่ือง
วิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย  และระดับปริญญา  จ านวน  ๕  ราย  รวมจ านวน
ทั้งสิ้น  ๒๘๘  ราย  โดยมีผลต้ังแต่วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งต้ังผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้   
      ๔.๑  อาจารย์ ดร.น้ าฝน  ศีตะจิตต์   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา       
       ๔.๒  อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
  ทั้งนี้ให้ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  
และการด าเนินการสรรหาทั้ง  ๒  ต าแหน่งนั้นเป็นไปตามข้อ  ๖  แห่งบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 ๕.  เนื่องจากคณบดีจ านวน  ๕  คณะ  ได้แก่   คณะครุศาสตร์       
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิทยาการจัดการ  ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒  สภามหาวิทยาลัย 
เห็นชอบในการเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖(๑) – (๔)  จ านวน  ๕  คณะ  ดังนี้ 

     คณะครุศาสตร์ 
          ๑)  ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
          ๒)  อ.วิภาวี  ซาตะนัย   ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
          ๓)  อ.ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์  วิวัฒนปฐพี  กรรมการตัวแทนผู้บริหาร  กรรมการ 
          ๔)  ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา              กรรมการตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ๑)  ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
          ๒)  อ.วิภาวี  ซาตะนัย     ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
           ๓)  อ.ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์  วิวัฒนปฐพี    กรรมการตัวแทนผู้บริหาร   กรรมการ 
          ๔)  ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา กรรมการตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 
 

 

ฉบับท่ี  ๗ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖ 
วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 



๒ 

 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ๑)  ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
          ๒)  อ.วิภาวี  ซาตะนัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
          ๓)  อ.ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์  วิวัฒนปฐพี กรรมการตัวแทนผู้บริหาร กรรมการ 
          ๔)  อ.ธนาวุฒิ   วงศ์อนันต์  กรรมการตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
          ๑)  ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
          ๒)  อ.วิภาวี  ซาตะนัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
          ๓)  อ.ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์  วิวัฒนปฐพี กรรมการตัวแทนผู้บริหาร กรรมการ 
          ๔)  อ.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาการจัดการ   
          ๑)  ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
          ๒)  อ.วิภาวี  ซาตะนัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
 ๓)  อ.ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์  วิวัฒนปฐพี  กรรมการตัวแทนผู้บริหาร  กรรมการ 
          ๔)  อ.ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ กรรมการตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 

 ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖(๕) ภายใน  ๓๐ วัน  และเมื่อได้คณะกรรมการครบ
ตามข้อบังคับแล้วให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
คณบดีทั้ง  ๕  คณะ  ต่อไป 

 ๖.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ  ๑๒ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๔ – 
พฤษภาคม  ๒๕๕๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การน าแผนกลยุทธ์การพฒันามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สู่หลักสูตร” 

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ภูสักธารรีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

 

 นายจรูญ  ถาวรจักร์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้เกียรติเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การน าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย      
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สู่หลักสูตร”   

   มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การน าแผน  
กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐  สู่หลักสูตร  ระหว่างวันที่  
๑๓ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย  และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ๕ ปี สู่การปฏิบัติระดับ
หลักสูตร  ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และ
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับกองนโยบายและแผน           
เป็นผู้รับผิดชอบ  เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รองคณบดี  ประธาน
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร  รวมจ านวน  ๑๘๐ คน  เข้ารับการอบรม  
ในการนี้  นายจรูญ  ถาวรจักร์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  
และบรรยายพิเศษ  เร่ือง   “การพัฒนางานวิชาการ : การน าแผนกลยุทธ์         
การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สู่หลักสูตร”  ในภาคบ่าย             
รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  บรรยายเร่ือง  “ยุทธศาสตร์ มาตรการและ   
แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗”  ต่อจากนั้น  อ.ดร.สุพจน์  
ทรายแก้ว  รองอธิการบดี บรรยายหัวข้อเร่ือง    “แผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐”  ต่อมาในช่วงค่ า  มีการอภิปรายภายใต้
หัวข้อเร่ือง “บทบาทหน้าที่เชิงพัฒนาของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”      
โดย รศ.ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บดี  ผศ.รท.หญิ ง วิภาวี   เกียรติศิ ริ  และ              
อ.ดร.สุเทพ  บุญซ้อน   และมี อ.ดร.สุภณิดา  พัฒธร  เป็นผู้ด าเนินรายการ     
ส่วนในวันที่สองภาคเช้า  เป็นกิจกรรมการระดมความคิดในการจัดท าแผน
ด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  และ
น าเสนอผลการประชุ มกลุ่ ม  ส่ วนในช่ วงบ่ ายได้ รั บเกี ยรติ จาก                             
. 

 

 

 

 

คุณนิภาพรรณ  แก่นคง    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   บรรยายเร่ือง  “การบริหาร
หลั กสู ตรตามเกณฑ์  TQF”  และแบ่ งกลุ่ ม ระดมสมองเร่ือ ง         
“แนวปฏิบัติที่ดี ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามเกณฑ์ TQF” 

โดย รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และวันที่สามของ
การอบรม  มีการน าเสนอผลการระดมสมองเร่ือง “แนวปฏิบัติ    
ที่ดี ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามเกณฑ์ TQF”  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


