
  

 

 

  

 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๙  เม่ือวัน  
พฤหัสบดีที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมาน้ัน  มีมติสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังน้ี  
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไว้
ดังน้ี 
      ๑.๑  มหาวิทยาลัยควรก ากับดูแลการน ามติสภามหาวิทยาลัย
สู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และมีการติดตามผลการด าเนินงานรายงาน    
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
     ๑.๒  เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  มีความชัดเจน  ควรเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน  วันที่รับมอบหมายงาน  วันที่ท างานแล้วเสร็จ  ผลการ
ด าเนินงานอะไร  เม่ือใด  ที่ไหน  อย่างไร   
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่าย ของ
มหาวิทยาลัยประจ าเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และรายรับ – 
รายจ่ายของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  
๒๕๕๘  โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดท าเอกสารรายงานรายรับ – รายจ่าย              
แยกเฉพาะส่วนของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย  น าผลการ
ประเมินไปศึกษาและพิจารณาด าเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
      ๓.๑   ควรมีการรายงานเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัย          
ในแต่ละปีงบประมาณ  มีการใช้งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้  
ผลเป็นอย่างไร  และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์
กับมิติการประเมิน  จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๓.๒   การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  ควรมีกรอบที่แตกต่าง
จากการประเมินของ สกอ. หรือ สมศ. ควรเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย  เน้นเรื่องธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  และ
ควรประเมินผลลัพธ์มากกว่าประเมินตัวชี้วัด 
      ๓.๓  ควรมีการสรุปผลการประเมิน ๓-๔ ปี ย้อนหลัง  
เปรียบเทียบในแต่ละมิติ  การประเมินมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  มีการปรับปรุง  
หรือมีปัญหาอย่างไร  จะท าให้การน าเสนอสมบูรณ์ย่ิงขึ้น   
      ๓.๔  ควรมีการติดตาม  ตรวจสอบลงไปถึงระดับหลักสูตร
เพ่ือทราบว่าสาขาวิชาใดก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือก าลังก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
เพ่ือพัฒนาเป็นจุดเด่นของคณะและของมหาวิทยาลัยต่อไป 
      ๓.๕  ควรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะแจ้งคณะเพ่ือ
ร่วมมือก าหนดนโยบายในปี  ๒๕๕๙  น าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน  จะเป็นประโยชน์มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality 
Improvement Plan)  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไว้ดังน้ี 
      ๔.๑  แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        
การก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หน้า  ๕  ให้เพ่ิม  
ข้อ  ๑๑  ยอมรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  
      ๔.๒   ควรพัฒนาการด าเนินงานคุณภาพ  โดยใช้หลักการ
บริหารคุณภาพโดยรวม  (TQM : Total Quality Management)  เพ่ือให้
เกิดคุณภาพทั้งองค์การ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
      ๕.๑  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ควรมีการเพ่ิม
รายวิชาบังคับให้มีเรื่องการบูรณาการให้มากขึ้น 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ 
วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 

ฉบับที่ ๓๙ ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

      ๕.๒   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดย
การจัดสรรให้มีห้องปฏิบัติการด้านทัศนศิลป์ที่มีความพร้อมในเรื่อง
เทคโนโลยีและซอฟแวร์ต่างๆ   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๑๐  หลักสูตร  ดังน้ี 
      ๖.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและ
วิ ทยาศาสตร์ ทั่ วไป (๕ ปี )  หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕                          
ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ปรับรายวิชา  จ านวน  ๓  รายวิชา  และปรับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)   
      ๖.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป (๕ ปี)  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗            
ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
      ๖.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
(๕ ปี )  หลั กสู ตรภาษาอั งกฤษ  หลั กสู ตรใหม่   พ.ศ. ๒๕๕๗                            
ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
      ๖.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      ๖.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรับรหัส
รายวิชาการจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ 
      ๖.๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๖.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ปรับรหัสรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๖.๘  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๖.๙  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖  ปรับคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
      ๖.๑๐  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖  ปรับคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งต้ังนายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  
เป็นประธานกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี  และให้ด าเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกอีกจ านวนสี่คนเป็นกรรมการ  เสนอแต่งต้ังในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 ๘.  ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  
วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบการเสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสรรหาได้
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๑๗  ราย  ทั้งน้ี
ต้ังแต่วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการแต่งต้ัง  นายทวี  เจริญสุข  
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)        
แทนต าแหน่งที่ว่าง   และให้อยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  โดยให้
ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙   ซึ่งจะครบวาระในวันที่  ๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๙   เน่ืองจากพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนคนเดิม
สิ้นสุดสัญญาจ้าง  ทั้งน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การแต่งต้ังกรรมการ
อ านวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน  ๒ ราย  
ดังน้ี   
         ๑๐.๑  อาจารย์ ดร.สุพจน์  เกิดสุวรรณ์ 
         ๑๐.๒  อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง 
 
 

 


