
  

 

 

  

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๘  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังนี้   
  ขอปรับระเบียบวาระสืบเนื่องที่   ๓.๑  เรื่องการเสนอขอ          
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  ระเบียบวาระที่  ๕.๖  เรื่องพิจารณา
รายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้กระบวนการด าเนินการครบถ้วนตาม
ความในมาตรา  ๑๘ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  และจะพิจารณาในช่วงท้ายสุดของการประชุม   
  และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   
อธิการบดี  น าเรียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  จ านวน  ๒  เรื่อง    
  ๑.  เรื่อง  การปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ  ๔  ให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี     
  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘           
ให้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔   ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุ
แต่งตั้งให้ได้รับค่าจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินก่อนวันที่  ๑  ธันวาคม  
๒๕๕๗  โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย  นั้น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จะปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ  ๔  ให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่บรรจุ     
ก่อนวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ด้วย  เพื่อให้มีความเท่าเทียมกัน            
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะเร่งด าเนินการ
ปรับอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว    
 ๒.  เรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล   
 เนื่องด้วยส านักงบประมาณได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยของรัฐ  
ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นงบ
ลงทุน  รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ราคาต่ ากว่าหนึ่งล้าน
บาท  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ได้จัดท ารายละเอียดค าขอตั้ง
งบประมาณ  ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว  และได้รับการจัดสรร
ประมาณ  ๒๘  ล้านบาท  และจะต้องด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เสร็จ
สิ้นภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยจะบริหารงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 
      ๑.๑  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทางหลักสูตรได้
ด าเนินการเพิ่มรายวิชาการจัดการสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย  
จ านวน  ๓  หน่วยกิต  ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ  และมีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมเรื่องการสอบใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย          
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อกับสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
      ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี                 
ในประชาคมอาเซียน  
 ทั้งนี้  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไว้ดังนี้ 
         ๑.๒.๑  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในเรื่องการบริหาร
โครงการเกี่ยวกับอาเซียน  โดยใช้กลไกของคณะกรรมการด าเนินงาน       
เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  เพื่อที่จะให้
สามารถท างานได้อย่างมีเอกภาพ  ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน  
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์  การด าเนินการทุกอย่างควรเข้า            
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  และต้องมีการประชุมอย่างจริงจังซึ่ง
จะท าให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 
         ๑.๒.๒  คณะกรรมการด าเนินงานอาเซียน  ควรมีหน้าที่
ดังนี้  ๑) ออกแบบและก าหนดแผนด าเนินงานเกี่ยวกับอาเซียน  และ ๒) 
ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและคณะ  เพื่อรวบรวมและ
ประมวลการด าเนินการเกี่ยวกับอาเซียน  จัดท าเป็นโครงการเกี่ยวกับ
อาเซียนของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
         ๑.๒.๓  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียน
ในหน้าที่ต่างๆ  ควรแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการด าเนินงาน 
         ๑.๒.๔  การร่วมมือท ากิจกรรมกับประเทศอาเซียน  ควร
ก าหนดพื้นที่ในการท าวิจัยเปรียบเทียบ 
         ๑.๒.๕  การก าหนดเรื่องที่จะด าเนินการเกี่ยวกับพันธมิตร
อาเซียน  ควรมีการศึกษาและท าความร่วมมือในเรื่องอื่น  ๆนอกเหนือเรื่อง
การศึกษา  เช่น  เรื่องธุรกิจ  และอาจจะศึกษาและท าความร่วมมือกับ
ประเทศที่มีศักยภาพสูง 
 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘ 
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

ฉบับท่ี ๓๖ ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘ 
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 ๒.  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  เมื่อวันที่   ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเลือก นายจรูญ  ถาวรจักร์  
ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยน าเสนอ  และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๓๐๘  ราย   
ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๒๔๓  ราย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่   ๙  
กรกฎาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๑๐  กันยายน  
๒๕๕๘  ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๔๖  ราย  และระดับปริญญาเอก  
จ านวน  ๑๙  ราย  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๔  เมษายน  
๒๕๕๘  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๔  
กันยายน  ๒๕๕๘  โดยสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะต่อการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมดังนี้   
      ๓.๑  ควรเพิ่มความเคร่งครัดในการตรวจสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ให้ใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
      ๓.๒  มหาวิทยาลัยควรจัดท าประกาศบัญชีรายชื่อสถาบัน
ภาษา  หรือศูนย์ภาษาที่มีการรับรองคุณภาพ  ที่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใช้ตรวจภาษาอังกฤษได้ 
      ๓.๓  ควรพัฒนาศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ  ให้มีมาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
      ๓.๔  มหาวิทยาลัยต้องก ากับดูแลเรื่องคุณภาพวิทยานิพนธ์
ในเรื่อง  ๑) อาจารย์ที่ปรึกษา  ๒) การก าหนดกรอบหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ให้เหมาะสมกับองค์ความรู้ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอกและ  
๓) เรื่องระเบียบวิธีวิจัย 
      ๓.๕  มีข้อสังเกตเรื่องการตีพิมพ์ในวารสาร  ควรระมัดระวัง  
ตรวจสอบไม่ให้มีการตีพิมพ์ซ้ า 
      ๓.๖  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการพัฒนาผลงาน  
วิทยานิพนธ์  ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการสามารถได้รับเลือกและให้
โอกาสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ  
ตลอดจนดูแลการเตรียมตัวของนักศึกษา  จะท าให้เกิดผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ  เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
      ๓.๗  ควรมีการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพของ
นักศึกษา  และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      ๓.๘  ควรดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คงค้างอยู่ให้
ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพจะท าให้นักศึกษามีความผูกพัน              
กับมหาวิทยาลัย  จะเกิดภาพพจน์ที่ดี 

  ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
(สมอ.๐๘)  จ านวน  ๙  หลักสูตร  และวิชาศึกษาทั่วไป  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
      ๔.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
(๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
      ๔.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับแผน    
การศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      ๔.๓  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  ปรับเนื้อหาการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน ปรับ Curriculum Mapping  และเปลี่ยนรายวิชา    
ภาคนิพนธ์  เป็น  การค้นคว้าอิสระ 
      ๔.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ปรับเปลี่ยน  คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ๔.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เปลี่ยนรายวิชา               
ภาคนิพนธ์  เป็นการค้นคว้าอิสระ  และปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๔.๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการ      
ในอุตสาหกรรมการบิน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ๔.๗  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ๔.๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๔.๙  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๔.๑๐  วิชาศึกษาทั่วไป  ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ปรับเนื้อหา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  และปรับ  Curriculum Mapping 
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 ๕.  เนื่องจากอาจารย์ ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์  อาจารย์ประจ า
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ        
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘      
ท าให้ต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า
คณะว่างลง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการตามข้อ  ๗ (๑)  
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
สภาวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘  
สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี       
นิลแสง  เป็นกรรมการสภาวิชาการ  แทนต าแหน่งที่ว่างของผู้ซึ่งตนแทน  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  และจะครบวาระในวันที่ ๒ เมษายน  
๒๕๕๙   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่าให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  ๒  ราย  ดังนี ้
      ๖.๑  นางวารุณี  จันทพึ่ง  หัวหน้าส านักงานคณบดี         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
      ๖.๒  นางรัชนีกร  ดวงอาจ  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่วนที่  ๓๑  ตุลาคม  
๒๕๕๖   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  พิจารณา  เห็นชอบ  การก าหนดความ
เชี่ยวชาญด้านอื่น  ๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ  
ด้านการบริหารการศึกษา 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและให้ด าเนินการกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสิบเอ็ดราย  ดังนี้ 
     ๘.๑  รศ.ชาคริต  อนันทราวัน     ด้านการบริหารงานบุคคล 
     ๘.๒  ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์   ด้านการงบประมาณและการเงิน 
     ๘.๓  ศ.ดร.เดือน  ค าดี         ด้านการศาสนา 
     ๘.๔  ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร           ด้านอื่นๆ  (ด้านการบริหาร 
                                                                 การศึกษา 
     ๘.๕  ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์    ด้านการศึกษา 
     ๘.๖  นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์      ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     ๘.๗  ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ        ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
     ๘.๘  นายศานิตย์  นาคสุขศรี      ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๘.๙  นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ     ด้านกฎหมาย 
     ๘.๑๐  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  ด้านมนุษยศาสตร์ 
     ๘.๑๑  รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล   ด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


