
  

 

 

  

 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๒/๒๕๕๙  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
มอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  จ านวน  ๒  
เรื่อง  ดังนี้     
 ๑.  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  
๑๑  ราย  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี ้
       ๑.๑  นายชาคริต  อนันทราวัน 
      ๑.๒  นายดิเรก  ปัทมสิริวัฒน ์
       ๑.๓  นายเดือน  ค าดี 
      ๑.๔  นายปรีชา  เศรษฐีธร 
      ๑.๕  นายไพฑูรย์  สินลารัตน ์
      ๑.๖  นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ 
      ๑.๗  นายวิรุณ  ตั้งเจริญ 
      ๑.๘  นายศานิตย์  นาคสุขศร ี
      ๑.๙  นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ 
      ๑.๑๐  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 
      ๑.๑๑  นายอิสระ  สุวรรณบล 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ประกาศวันที่  ๒๒  
ธันวาคม  ๒๕๕๘     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  นายจรูญ  ถาวรจักร์  ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ประกาศวันที่  
๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙   
  และมอบให้ รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
  เนื่องจากวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวัน
สิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร  เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู  กตเวทิตา  และ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มี
พิธีวางพวงมาลา  ในวันจันทร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  จึงขอเรียน
เชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีวางพวงมาลาในวัน
ดังกล่าว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย  ในรอบ  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยวิเคราะห์การด าเนินงานตามกรอบนโยบาย
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  ในรอบ  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  โดยให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้ งต่อไป  และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตดังนี ้
       ๒.๑  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามกรอบ
นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดในรอบ  ๓  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
        

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ 
วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๐ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

       ๒.๒  การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบ  ๓  ปี        
ใช้เวลาในเรื่องเกี่ยวกับเชิงนโยบาย  ๑๑.๐๑  เปอร์เซ็นต์  และเรื่องอื่น  ๆ               
ในลักษณะงานประจ า  เช่น  การอนุมัติหลักสูตร  การออกระเบียบ
ข้อบังคับ  การอนุมัติปริญญาบัตร  การแต่งตั้งบุคคลในเรื่องต่าง  ๆ
ประมาณ  ๘๐  เปอร์เซ็นต์  มีการท าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเชิงนโยบายน้อย  
และเรื่องที่เป็นลักษณะงานประจ าค่อนข้างมาก   สภามหาวิทยาลัย        
ควรมีการพิจารณาท ากรอบแนวคิด และก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยให้รัดกุมมากขึ้น 
       ๒.๓  สภามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการก าหนดทิศทาง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
      ๒.๔  สภามหาวิทยาลัยควรปรับบทบาทการท างานโดยการ
ก าหนดประเด็นในการท าหน้าที่เชิงรุกจะเกิดประโยชน์มากขึ้น 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ ง  นางศรีวิการ์                  
เมฆธวัชชัยกุล  เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยน าเสนอ  โดยให้
ด ารงต าแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.ศศิธร       
จันทมฤก  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  โดยให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  ดังนี้ 
      ๕.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์    ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ   กรรมการ 
      ๕.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง กรรมการ 
      ๕.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  กรุดทอง กรรมการ 
      ๕.๕  นายพิทักษ์  บูรณากาญจน์  กรรมการ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัยได้ผ่าน  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี                  
ว่าด้วย  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙              
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขดังนี ้
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๖.๑  ข้อ  ๔  ให้เปลี่ยนค านิยามค าว่า “ชั่วโมงปฏิบัติงาน”  
เป็น  “ภาระงาน”   
      ๖.๒  ข้อ  ๕  วรรคสอง  ให้ปรับข้อความเป็น  “ในการเลือก 
กลุ่มปฏิบัติงานให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเลือก  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผู้รบผิดชอบหลักสูตร  และคณะที่สังกัด...”   
      ๖.๓  ข้อ  ๘  ปรับแก้ไขข้อความเป็น  “ให้มหาวิทยาลัยออก
ประกาศวิธีคิดภาระงานและเรื่องอื่น  ๆตามข้อบังคับนี้  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย”   
  ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
จ านวน  ๔๗  ราย  โดยมีผลตั้งวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ.๐๘)  จ าวน  ๔  หลักสูตร  ดังนี ้
      ๘.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน         
๑  ราย   
      ๘.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จาก  ๕  ราย  คงเหลือ  ๓  ราย   
      ๘.๓  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จ านวน  ๑  ราย   
      ๘.๔  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จ านวน  ๑  ราย   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


