
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  จ านวน ๒  เรื่อง  ดังนี ้
 ๑.  เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  เป็นกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง 
  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  สภามหาวิทยาลัยมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา  ผู้แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  ขอลาออก  จากคณะกรรมการ    
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ฝ่ายเลขานุการได้เรียนเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  จ านวน  ๔  ท่าน  ประชุมเพื่อสรรหา    
ผู้ที่เหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการแทน  ให้ครบองค์ประกอบตามข้อบังคับ        
ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  อาจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  ได้เข้ามาเป็น
กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ๒.  เรื่องการย้ายระเบียบวาระที่  ๕.๓  การพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ  ไปไว้ช่วงท้ายของการประชุมเป็นวาระพิเศษ (ลับ) 
 เนื่องจากอาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยเป็นการภายใน  เรื่องแนว
ปฏิบัติในการด าเนินการพิจารณาผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อันเป็นผล
มาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีข้อคิดเห็น
ว่าสมควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณา  เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อย  จึงขอย้ายระเบียบวาระที่  ๕.๓  การพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการไปไว้ช่วงท้ายของการประชุมเป็นวาระพิเศษ (ลับ)  หลังจากได้มี
การประชุมส่วนรวมเรียบร้อยแล้ว   

 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  จ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา         
ที่คงอยู่  ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน  ๓๕๘  ราย  และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒๔๖  ราย รวมจ านวนทั้งสิ้น       
๖๐๔  ราย   โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้
ดังนี ้
      ๑.๑  มหาวิทยาลัยต้องก ากับดูแลเรื่องสัดส่วนของอาจารย์   
ที่ปรึกษากับนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
      ๑.๒  นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา
คณะครุศาสตร์  ควรเน้นให้มีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๑.๓  ควรให้ความส าคัญในการดูแลนักศึกษาเป็นพิเศษ  
อาจจะท าประวัตินักศึกษารายบุคคล  เพื่อติดตามผลการศึกษาหรือจัด
เวลาพบนักศึกษาบ่อยขึ้น  เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าจะเป็นการช่วย
ผลักดันให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      ๑.๔  ควรมีมาตรการก ากับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยการ
ให้รางวัลหรือมีบทลงโทษส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนการดูแลนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
      ๑.๕  ควรชะลอการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อ
ดูแลนักศึกษาที่คงอยู่ให้ส าเร็จการศึกษาไปก่อน  และไม่ควรชะลอการรับ
เกิน  ๓  ปี  หรืออาจจะลดจ านวนรอบการรับ  แต่ไม่ควรหยุดรับ  เพราะจะ
มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษา  อาจจะท าให้นักศึกษาเลือนหายไป  และ
การจัดการศึกษาจะต้องมีความต่อเนื่อง    
 
 
 
 
 
 

 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  วาระเชิงนโยบายการพัฒนางาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  โดยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้กรอบแนวคิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๒.๑  การจัดท าแผนพัฒนาการบริการวิชาการ ต้อง
ตอบสนองจุดประสงค์ของการบริการวิชาการ  คือ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้
สร้างงาน  ๓  งาน   ๑) งานวิจัย  หรือต ารา  ๒)  งานการเรียนการสอน  
หรือการผลิตบัณฑิต  และ  ๓)  เสริมสร้างสังคมที่ดี 
      ๒.๒  ควรมีการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานและทิศทาง     
ในการพัฒนาให้มีความชัดเจน  โดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมและแผนงาน  การด าเนินงานต้องท าในลักษณะให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  อาจจะต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้  มีเครือข่าย     
ทั้งภายใน ภายนอก  คณะต่าง ๆ  ชุมชน  และสถานประกอบการ                
ซึ่งนักศึกษา  อาจารย์  และชุมชนต้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
      ๒.๓   โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ควรเป็นการ
บริการวิชาการที่สอดรับกับองค์ความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย   และใช้งาน
บริการชุมชนหรือท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน      
ให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสภาพชุมชนและเหตุการณ์จริง 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘ 
วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๘ 

ฉบับท่ี ๓๕ ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

      ๒.๔   แผนการด าเนินงานควรก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  เมื่อ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว  ควรมีความรู้ เกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริในเรื่องใดบ้าง   ควรท าแผนให้ชัดเจนและมี
การประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้มากขึ้น  จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  ได้       
      ๒.๕   โครงการสืบสานแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  หรือกิจกรรมอื่น  ๆ ควรเป็น
กิจกรรมที่ท้าทาย  มีคุณค่าเป็นตัวอย่างใหม่  ๆ  เป็นการสร้างนวัตกรรม   
ที่ดี สอดคล้องกับบริบทชุมชน สังคม   
      ๒.๖  การด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส าคัญ  
ต่าง ๆ   มหาวิทยาลัยควรเป็นแกนหลัก  จัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน    
ร่วมคิด  ร่วมท า  ควรเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย  มีคุณค่า  เห็นผลจริง  
ชุมชนจะได้รับประโยชน์และสามารถน าไปขยายผลได้  หรือกิจกรรมที่เป็น
การบริการวิชาการสาธารณะร่วมกับองค์กรต่างๆ  อาจจะมีแผนหรือ
โครงการที่ มีลั กษณะเป็นกิจกรรมเพื่ อสั งคม  Corporate Social 
Responsibility (CSR)   โดยความร่วมมือของบุคลากร  และนักศึกษา        
ของมหาวิทยาลัย  จะเป็นภาพปรากฏต่อสังคม  และสามารถออกสื่อในเชิง
กิจกรรมที่มีจิตวิญญาณ  จะเกิดประโยชน์มากกว่าการจัดบรรยายหรือ
กิจกรรมในลักษณะภาพนิ่ง 
      ๒.๗   ควรใช้การบริการวิชาการเป็นเครื่องมือแสดงออกถึง
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย  ควรมีการประเมินความพร้อมและสร้างจุดเด่น  
เช่น  การสร้างให้มีจุดเด่นเรื่องการจัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ                 
ผู้ให้บริการขับรถแท็กซี่  และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกรับรู้    
หากเป็นการอบรมเรื่องนี้ต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ   
      ๒.๘   การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเน้นพื้นที่ในความรับผิดชอบ 
(Area Based)  เป็นไปตามภารกิจและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  (Agenda 
Based)  ควรมีการก าหนดพื้นที่ในการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยคัดเลือก
ท้องถิ่นหรือชุมชนที่จะท าการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง  ๆหนึ่งแห่ง  อาจจะ
เป็นพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย  เช่น ชุมชนวัดธรรมนาวา  หรือประตูน้ า      
พระอินทร์  เพื่อท าการศึกษา ส ารวจชุมชนอย่างจริงจัง  ให้รู้ปัญหา          
รู้ที่มาและความเป็นไปทั้งหมดของท้องถิ่นแล้วจึงน าความรู้ไปพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้จริง  
ซึ่งต้องค านึงถึงกระบวนการที่จะประสานงานกับท้องถิ่น   
      ๒.๙   ควรจัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่น รายครัวเรือน  ต าบล   
หรือหมู่บ้าน  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์อาจจะสามารถท าวิจัย                
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ 
      ๒.๑๐   อาจารย์ควรใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ   
ในการสร้างงานวิจัย  โดยใช้ท้องถิ่นเป็นห้องปฏิบัติการซึ่งจะท าให้
อาจารย์ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการสอน  และท้องถิ่น
จะได้รับประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
                 ๒.๑๑  ควรศึกษาและค านึงถึงวาระการปฏิรูปประเทศ
ประกอบการจัดท าแผน  เรื่องหลักของการปฏิรูปคือการสร้างพลเมือง
คุณภาพ  ซึ่งลงสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ท้องถิ่น  ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และมีความ
ทันสมัยรองรับการปฏิรูปประเทศ 

       ๒.๑๒  มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเพื่อเสริมสร้าง
นโยบายรัฐบาลด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเรื่องการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก  การประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SME)  หรือกองทุน
หมู่บ้าน  โดยให้มองเรื่องการส่งออก  การตลาด  และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น 
      ๒.๑๓  จังหวัดปทุมธานี  มีอายุครบ  ๒๐๐  ปี  มีอัตลักษณ์
ที่มีคุณค่าและก าลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมการเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยควรมีบริบทหรือบทบาทในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
เช่น  บทบาทในด้านการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าของจังหวัดปทุมธานี  หรือ
การเตรียมคนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๑๔  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (สสร.)  
ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ จะต้องปรับกรอบความคิด กระบวนทัศน์  
เพราะการบริการวิชาการโดยบทบาทของมหาวิทยาลัย  นั้น   ไม่ใช่เป็น
บทบาทของ สสร. แต่เป็นบทบาทของอาจารย์ทุกคน  ทุกหน่วยงาน  ต้องมี
บทบาทและหน้าที่ในการให้บริการวิชาการ  สสร. ควรมีกระบวนการในการ
สร้างความเข้าใจ สร้างกรอบความคิดที่ชัดเจนให้กับอาจารย์และ          
คณะต่าง ๆ   ได้มีบทบาทร่วมกัน  เช่น  จัดประชุมสัมมนา  สร้างความรู้
ความเข้าใจให้ตรงกันก่อนที่จะด าเนินการก าหนดกรอบการท างาน 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย     
เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๓.๑  เอกสารแสดงตารางการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ควรระบุหมายเหตุเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ว่าการ
ขอรับจัดสรร  ๗๐ เปอร์เซ็น  เป็นไปตามข้อบังคับ (ข้อบังคับเรื่องใดและ
ข้อใด) ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการจ่ายร้อยละ  ๗๐  ของรายรับ 
      ๓.๒  มหาวิทยาลัยควรทบทวนแผนการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา  เพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ เป็นเป้าหมาย  จะท าให้แผนงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีความชัดเจนขึ้น 
      ๓.๓   ควรให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาคณาจารย์เป็น     
กรณีพิเศษ  เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามกรอบเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และของคุรุสภา  ที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนใหม่  ซึ่งมุ่งเน้นให้อาจารย์แต่ละท่านต้องสร้างงานวิชาการ 
      ๓.๔  ควรพิจารณาให้มีงบด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
      ๓.๕  ควรพัฒนาให้มีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
เชิงรุก  โดยขอใช้งบประมาณที่เป็นเงินเก็บของมหาวิทยาลัยในกรณีที่
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีไม่เพียงพอ  เพื่อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น 



๓ 

  

      ๓.๖   ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ให้ตรงกันว่า
มหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดในการจัดท างบประมาณ  จึงต้องช่วยกันดูแลและ
ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจ า
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  ๓  ราย  ดังนี ้
      ๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา  ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง             
รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  
ตุลาคม  ๒๕๕๗   
      ๔.๒  อาจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง  ข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา  ได้ รั บการแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๘   
      ๔.๓  อาจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   
 และไม่เห็นชอบ  การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์            
ในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  ของอาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวน  ๑  ราย  และการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการจัดการ  ของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ  จ านวน  ๑  ราย    
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  รอบ  ๑๒  เดือน  
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๕.๑   ควรมีการปรับปรุงการรายงานผลการด าเนินงานโดย  
  ๑)  ให้เพิ่มเติมรายละเอียดชี้แจงผลการด าเนินงาน     
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  หรือการมีผลการด าเนินงานที่แตกต่างจาก
หน่วยงานอื่น  ๆ เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหา
หรือเหตุผล  ประกอบการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน 
  ๒)  ควรแสดงวิธีคิดหรือสูตรการค านวณของตัวบ่งชี้  
บางตัว  เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบที่มาของตัวเลข  
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๕.๒  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีข้อสังเกตในเรื่อง
ต่อไปนี้   ๑)  เรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ  ๒)  เรื่องจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  มีผลการด าเนินงานร้อยละ  ๒๘.๒๓  
และ  ๓)  เรื่องจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
(FTES)  มีผลการด าเนินงานเท่ากับศูนย์คะแนน  ทุกคณะ  โดยมอบให้ฝ่าย
บริหารก ากับดูแลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป็นสถาบัน    
ที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  โครงการจัดตั้งคณะสาธารณะ
สุขศาสตร์ในหลักการเบื้องต้น  สภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้
มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนโครงการต่อไป  โดยให้ท ากรอบความคิด  จัดเตรียม
ศักยภาพและการด าเนินการด้านต่างๆ  ให้รัดกุม  สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พร้อมทั้งให้
จัดท าระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารองค์กรให้ชัดเจน  ระหว่าง
นี้ให้มีคณะท างาน  โดยอธิการบดีเป็นประธานคณะท างาน  และคณบดี     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมเป็นคณะกรรมการ  และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  โครงการจัดตั้งโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทย  และมีความเห็นว่าโครงการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเป็น
ศักยภาพที่จะเอื้อต่อโครงการจัดตั้งคณะสาธารณะสุขศาสตร์  ซึ่งอาจจะ
ด าเนินการเป็นกิจกรรมเดียวกัน  หรือให้โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะ  ทั้งนี้  มอบหมายให้อธิการบดี  คณะท างาน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินการ  เตรียมการให้มีความ
ชัดเจน  มีศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  ศาสตราจารย์        
ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์  เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสาร
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จ านวน  ๑  ราย 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทางวินัย
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน  ๑  ราย 
 
 
 


