
  

 

 

  

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังนี ้
 ๑.  ด้วยมีอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่ง           
(จ านวน  ๙  ราย)  ท าหนังสือขออุทธรณ์ค าสั่งการไม่ต่อสัญญาจ้าง  
ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความชอบธรรม  จึงขออนุญาตน าเรื่องดังกล่าวบรรจุ
เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  วาระที่  ๕.๕   
 ๒.  เนื่องจากส านักงานอธิการบดี  แจ้งขออนุญาตถอนระเบียบ
วาระที่   ๕.๓  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             
จึงเห็นสมควรอนุญาต 
 และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  
อธิการบดี  น าเรียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ       
เรื่ องการทูลเกล้ าฯ ถวายปริญญาบัตรแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่   ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่   ๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัยรับทราบและร่วมราชสดุดี ทูลเกล้า
ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ขณะนี้
มีหมายก าหนดการให้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  และครุยวิทยฐานะ  ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  มีดังนี้  
   ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรย้อนหลัง  ๕  ปี  และ
ประมาณการจ านวนนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓   
 ทั้งนี้  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๑.๑  ควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์    
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาโดยเลือกจังหวัด
ที่มีนักเรียนมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ      
จ านวนมากเป็นจังหวัดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
เพื่อรณรงค์  ให้มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น    
      ๑.๒  ควรศึกษาวิจัยข้อมูลบัณฑิตที่ ไม่ เข้ ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  เพื่อทราบปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง  เช่น  
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือทัศนคติ  และอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการ
ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลด้านงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไตรมาส  ๔  โดยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๒.๑  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความละเอียดรอบคอบ    
ในเรื่องการประมาณการรายได้ในแต่ละภารกิจให้มีจ านวนใกล้เคียง
กับรายได้ที่จะได้รับจริง  โดยเฉพาะในการจัดท าแผนการรับ
นักศึกษา  เพราะการประมาณการจ านวนนักศึกษาส่งผลกระทบต่อ
การประมาณการรายได้ 
       ๒.๒  มหาวิทยาลัยควรก ากับดูแลและมีมาตรการ
เร่งรัดการด าเนินการเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้เป็นไปตาม
กรอบเกณฑ์ที่ก าหนด  เพราะผลการเบิกใช้งบประมาณจะสะท้อนให้
เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
      ๒.๓  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเรื่องกระบวนการ
เพิ่มจ านวนนักศึกษาให้มากขึ้น  ควรหาวิธีหรือมีมาตรการในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  และควรด าเนินงานอย่างจริงจัง  เพราะ
สภาวการณ์ปัจจุบันเรื่องการรับสมัครนักศึกษามีการแข่งขันสูง  
      ๒.๔  คณะกรรมการมีข้อสังเกตในส่วนของงบประมาณ
แผ่นดิน  งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  มีการเบิกใช้ร้อยละ  ๕๘.๖๐  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมีอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย  และ
อยู่ ระหว่างเปิดสรรหาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ ม  
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารประชาสัมพันธ์เรื่องการ
เพิ่มจ านวนอัตราก าลังให้คณาจารย์ทราบ  เพราะเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบกับทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการ         
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  ประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘ 
วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

ฉบับท่ี ๓๗ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามที่ส านัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพรายงาน  และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๔.๑  คณะกรรมการมีข้ อสั งเกต  ตารางที่  ๑ 
องค์ประกอบที่ ๓ และองค์ประกอบที่ ๔ ไม่แสดงผลคะแนนประเมิน
ปัจจัยน าเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Output) และองค์ประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ ไม่แสดงผลคะแนนประเมินปัจจัยน าเข้า  
มหาวิทยาลัยควรสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเพื่อประเมินตนเองแยกจาก
เกณฑ์ของ สกอ. จะท าให้มีผลการประเมินครบทุกด้านจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าผลสู่การพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
      ๔.๒  เรื่องหลักสูตรมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  มหาวิทยาลัยหรือคณะควรมีแนวทางในการ
แก้ปัญหา  เรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ  อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ตรง  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดูแลนักศึกษาเกินเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา       
ในปีต่อไป 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ผู้ส าเร็จการศึกษา  สาขาวิชาชีพครู  จ านวน  ๘๗  ราย  ทั้งนี้ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  และคณะกรรมสภามหาวิทยาลัย
มีข้อสังเกตเรื่องจ านวนหน่วยกิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดย
มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.  เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี          
ว่าด้วย  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ข้อ  ๗  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง  สภามหาวิทยาลัย  จึงมีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
      ๖.๑  นายสุ วัฒน์   เทพอารักษ์   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
      ๖.๒  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
 

      ๖.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
      ๖.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  เป็นกรรมการ 
      ๖.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  เป็นกรรมการ 
      ๖.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  เป็นกรรมการ 
      ๖.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ   วงศ์อนันต์   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  เป็นกรรมการ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จ านวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้ 
      ๗.๑  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรับแก้ไขรหัสรายวิชา
คอมพิวเตอร์อาร์ต  ปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
ปรับปรุงแผนที่แสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  และปรับปรุงตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
      ๗.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
      ๗.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา           
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗   
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่ง    
ท าหนังสือขออุทธรณ์ค าสั่งการไม่ต่อสัญญาจ้างดังนี ้
      ๘.๑  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน  เป็น
ประธานกรรมการ 
      ๘.๒  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี  เป็นกรรมการ 
      ๘.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  เป็น
กรรมการ 
      ๘.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  
เป็นกรรมการ   
      ๘.๕  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  เป็นกรรมการ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วย
ศาสตราจารยธ์นาวุฒิ  วงศ์อนันต์  พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ประจ าสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานิติศาสตร์  ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗   
   และไม่เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์       
ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ของอาจารย์สังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  จ านวน  ๑  ราย  เนื่องจากผลงานทางวิชาการ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ตามที่สภาวิชาการเสนอ 


