
  

 

 

   

 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๖  เมื่ อ                  
วันพฤหัสบดีที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ที่ผ่านมานั้น    
  นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการทราบว่า
ขณะนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสมบัติ  คชสิทธิ์  
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๙  ตุลาคม  
๒๕๕๖   
 นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย     
ได้แสดงความยินดี และเสนอความคิดเชิงสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ
ให้กับอธิการบดีและมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน     
ในอีก  ๔  ปีข้างหน้าไว้ดังนี ้
  ๑)  ควรมีการทบทวนผลการด าเนินงานในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมา  ที่
ประสบความส าเร็จและงานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 
 ๒)  เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในช่วง ๔ ปีข้างหน้า     
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย  จะ
ด าเนินการอย่างไรให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของ
สังคมบ้านเมืองที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน   
 ๓)  ควรสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัยเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบัน  
สัดส่วนงบประมาณการวิจัยควรเพิ่มขึ้น  และควรสนับสนุนให้อาจารย์
ร่วมมือในการท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน  เพื่อให้สอดรับกับ
ประชาคมอาเซียน               
 ๔)  ควรสร้างความโดดเด่นเฉพาะของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือของสังคม  เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
อื่น  และใช้ยุทธศาสตร์การบริหารในเชิงรุกให้มากขึ้นเพื่อสามารถอยู่ได้ใน
ยุคของการแข่งขัน   
 ๕)  ก าหนดต าแหน่งของมหาวิทยาลัยว่าควรอยู่ในอันดับที่
เท่าไรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ๖)  ควรมีการปรับสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาโดยเฉพาะวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประชาคมอาเซียน  และเกิดความเข้มแข็งในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
 ๗)  ควรสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารวิชาการและ
งานวิจัยซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 ๘)  ควรมีการน าผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาสังคมหรือ
การพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรม 
  ๙)  ควรมีวาระเชิงนโยบายและกลไกในการก ากับดูแลขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามมติที่ประชุมและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 ๑๐)  ควรสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ  ความสามัคคีในองค์กร  ซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส
ได้มาบริหารมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  และยืนยันจะรับผิดชอบมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่พร้อมที่จะน านโยบายของสภาสู่การปฏิบัติเพ่ือความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย 
 

   มติสภามหาวิทยาลัยซ่ึงผ่านการพิจารณา  มีดังนี้ 
 

 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  ได้ผ่านร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 ๒.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาระดับปริญญาโท  
จ านวน  ๑  ราย  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑๓  ราย  รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๑๔  ราย  ที่ได้แก้ไขวิทยานิพนธ์และบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว  โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖   

 

 

 

 

 

 ๓.  สภามหาวิทยาลัยมีเห็นชอบแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยค าแนะน า
ของอธิการบดี  ดังนี้ 
      ๓.๑  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
      ๓.๒  รองศาสตราจารย์ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บดี 
      ๓.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง วิภาวี  เกียรติศิริ   
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖    
 ๔.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ร้อยโทหญิง วิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี  โดยค าแนะน าของอธิการบดี  เป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งต้ัง นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัย  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เมื่อวันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖  โดยให้ด ารง
ต าแหน่งต้ังแต่วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
  ๖.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาภาคปกติ  และ
ภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  รวมจ านวน  ๑๔๘  ราย  โดยมีผลต้ังแต่วันที่  ๑๒  
กันยายน  ๒๕๕๖   
 

ฉบับท่ี ๑๒ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ 

วันที่  ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 



๒ 

  

 ๗.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตร  จ านวน  ๔  สาขาวิชา  
ดังนี้ 
      ๗.๑  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  และสาขาวิชาเทคโนโลยี  
ผลิตสัตว์   
      ๗.๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
      ๗.๓  คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการเปิดหลักสูตร
นั้นควรมีข้อมูลประกอบที่ชัดเจน  เช่น  มีการศึกษาวิจัยสภาพความต้องการของ
ผู้เรียน  
 ๘.  สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่าง   เนื่องจากศาสตราจารย์          
ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย   
      ๘.๑  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  เป็นประธานกรรมการ 
      ๘.๒  อาจารย์วิภาวี  ซาตะนัย  ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
      ๘.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  เป็นกรรมการ    
   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๘.๔  อาจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  เป็นกรรมการ    
      ๘.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ า  เป็นกรรมการ    
      ๘.๖  อาจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย     
ผู้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ า  เป็นกรรมการ    
      ๘.๗  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ข้าราชการ  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งต้ังศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก          
ปัทมสิริวัฒน์   เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย  และให้หารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเพ่ือ
แต่งต้ังคณะกรรมการให้ครบตามจ านวนต่อไป   โดยทั้งนี้ ขอความกรุณา
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินงานของมหาวิทยาลัย  รายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบปีละ  ๒  คร้ัง   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  จ านวน  ๑๙  ราย   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗   และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไว้
ว่ากองนโยบายและแผนควรจะต้องจัดท ารายละเอียดของโครงการต่างๆ  ให้มี
สาระครบถ้วน  สมบูรณ์  มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผน นโยบายฯ  และ
สามารถตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     

 

   

 

 

   
 

   

           

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
   

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  นายจรูญ  ถาวรจักร์  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร        
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องรับรอง  ชั้น  ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์           
 

นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี 
กับรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
 


