
  

 

 

  

 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒   
มิถุนายน  ๒๕๕๙   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังนี้   
  ๑.  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้จัดท ากรอบแนวคิด
นโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  และมุ่งก ากับให้
มหาวิทยาลัยน าสู่การปฏิบัตินั้น  มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ  เริ่ม
ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษา ๔.๐ มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมด าเนินการปฏิบัติ  โดยได้รับความกรุณาจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากร  ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อน 
และจะมีการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานเป็นระยะ  เพื่อให้งาน
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด    
 ๒.  มอบให้ นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี       
น าเรียนเรื่องการด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี ้
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
อธิการบดีและคณบดี  โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่   แล้วรายงานผลการประเมินต่อสภา
มหาวิทยาลัย  ซึ่งการรายงานนั้นจะรายงานเป็นระยะเพื่อที่จะให้สภา
มหาวิทยาลัยรับรู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  คณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานไว้  ๓  ด้าน  
ได้แก่  ๑) ด้านการพัฒนาองค์กร  ๒)  การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๓)  การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณะตามมิติ  ตัวชี้วัด  ๙  ด้าน  ดังนี้  ๓.๑)  ด้านการเรียนการสอน        
๓.๒) ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  ๓.๓) ด้านการบริการ
วิชาการ  ๓.๔) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๓.๕) ด้านการบริหารจัดการ  
๓.๖) ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ๓.๗) ด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ๓.๘)  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือ  และ ๓.๙) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
 ๓.  มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.หญิง วิภาวี  เกียรติศิริ  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมทราบดังนี้   
      ๓.๑  เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  ได้ลาออกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  และลาออกจากต าแหน่ง                   
รองอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ส่งผลให้กรรมการสภา   
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง   
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  คือ          
รองศาสตราจารย์ ดร. กรินทร์  กาญทนานนท์ 
      ๓.๒  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าแทนต าแหน่งที่ว่าง 
       เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี  ซึ่งเป็นต าแหน่งบริหาร  ส่งผลให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  มหาวิทยาลัยจึง
ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ผู้ได้รับ
การเลือกตั้ง  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  เพชรนาจักร   
      
 
 
 
 
 
 
 
      ๓.๓  มหาวิทยาลัยขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ             
การประชุม  ๕.๑๓  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา
และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๙   เป็น  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙ 
วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๔ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
  ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนมีนาคม – เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 ๒.   สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ - รายจ่าย  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนมีนาคม – เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๓.   สภามหาวิทยาลัย  รับทราบกรอบความคิดเชิงนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑)  ตามที่ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เมื่อวันที่  ๒๒-๒๔  เมษายน  
๒๕๕๙  ณ  เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม                  
และมอบหมายให้  อาจารย์ ด.สุพจน์  ทรายแก้ว  ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย  
และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  รองอธิการบดี   น าร่าง
กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยไปเรียบเรียงจัดท าเป็นรายละเอียด           
โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นและมีข้อเสนอแนะให้น าไปปรับปรุง
ดังนี ้                
      ๓.๑  ให้ปรับค่าเป้าหมายการด าเนินงานของตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ  เรียงตามปี  ๒๕๕๙  ๒๕๖๐  และ  ๒๕๖๑  ดังนี ้
  ๑)  นโยบายข้อ  ๑  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จข้อ  ๓  
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  และข้อ  ๔  อาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้ปรับค่าเป้าหมายเป็น  ร้อยละ  ๓๐       
ร้อยละ  ๔๐  และร้อยละ  ๕๐ 
  ๒)  นโยบายข้อ  ๒  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  ข้อ  ๕  
จ านวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์  และ/หรือ  แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ต่อคณะ  ให้ปรับค่าเป้าหมายเป็น  ๗  ผลงาน  ๑๔  ผลงาน  และ  ๒๑  
ผลงาน 
  ๓)  นโยบายข้อ  ๓  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จข้อ  ๒         
ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์          
ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  ให้ปรับค่าเป้าหมายเป็น  ร้อยละ  
๗๐  ร้อยละ  ๘๐  และร้อยละ  ๙๐ 
      ๓.๒  นโยบายข้อ  ๔  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จข้อ  ๓  ร้อยละของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น  ควรอธิบายค าว่าทรัพยากรสารสนเทศ     
ให้ชัดเจน  และควรพัฒนาฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการ
บริการสังคมและท้องถิ่น 
      ๓.๓  นโยบายข้อ  ๕  ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ความส าเร็จในเรื่องการ
น้อมน าแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์  
ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  ให้เกิดความชัดเจน  สะท้อน      
ให้เห็น  Productive Learning   
       ๓.๔  ควรเพิ่มกิจกรรมของศูนย์กรุงเทพมหานครตามภารกิจ
ในแผนการด าเนินงาน  ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๓.๕  ควรจัดท าค าอธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ  และเป็นประโยชน์ในการติดตาม  
ตรวจสอบ 
           ๓.๖  ควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบการน านโยบายสภา
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
      ๓.๗  โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
สังคมอุดมปัญญา  การก าหนดประเด็นการวิจัย  ควรเป็นโครงการที่จะ
สร้างภูมิปัญญา  (Wisdom)  ควรเลือกเรื่องที่เด่น  ๆและสร้างเป็นแนวคิด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอยลงกรณ์ ฯ 
  ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว  
ไปปรับปรุง  เรียบเรียง  ให้เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์  
และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  พร้อมนี้สภา
มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  ๑๐  ล้านบาท      
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  ระยะเริ่มต้นด าเนินการจนสิ้น
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  โดยให้มหาวิทยาลัย
จัดท ารายละเอียด  แผนงาน  โครงการ  เพื่อด าเนินงานต่อไป 
  ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  อนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพิ่มเติม  จ านวน 
๖๑ ล้านบาท  ซึ่งเป็นยอดงบประมาณรายได้ส่วนที่เป็นร้อยละ  ๒๐     
ของงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย   เพื่อด าเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย  
รองรับนโยบายสภามหาวิทยาลัย    โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการเรื่องเร่งด่วนก่อน  และให้จัดท ารายละเอียดโครงการ  
กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
      ๔.๑  การขออนุมัติงบประมาณ  ต้องด าเนินงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลัง  และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ถ้าเป็นงบประมาณสมทบจะต้องมีรายละเอียด
หรือหมายเหตุแสดงว่าเป็นงบประมาณสมทบ  หรือถ้าเป็นการขออนุมัติ
งบประมาณล่วงหน้า  เป็นงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง  ควรหมายเหตุให้ทราบเป็น
งบผูกพัน  และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายให้ชัดเจน   
      ๔.๒  คณะกรรมการมีข้อสั งเกตและมีความห่วงใย              
เรื่องการด าเนินงานไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลา  เนื่องจากระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีเวลาอีก  ๓  เดือน           
แต่โครงการที่เสนอขออนุมัติเป็นโครงการที่มีกระบวนการในการด าเนินงาน
และใช้งบประมาณจ านวนมาก 
      ๔.๓  โครงการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ์ฯ  จังหวัดสระแก้วควรเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน  
และควรตรวจสอบงบประมาณให้ถูกต้อง 
      ๔.๔  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินโครงการในเรื่องที่
เร่งด่วนก่อน  และให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดของโครงการภายใต้
กรอบวงเงิน  ๖๑  ล้านบาท  แบ่งเป็น  ๒  ระยะ  น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 



๓ 

  

      ๔.๕  การบริหารการเงินการงบประมาณควรค านึงถึงวินัย    
การคลัง 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์  จ านวน  ๒  ราย  ดังนี ้
      ๕.๑  นายอ านวย  ทงก๊ก  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร   
      ๕.๒  นางโยษิตา  บุญเรือง  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้ งศาสตราจารย์               
ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  เป็นประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการสภา
วิชาการ  จ านวน  ๑๔  ราย  ดังนี้   
      ๗.๑  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก   
              ๗.๑.๑  ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์  ทัดศรี   
              ๗.๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  สุวรรณบล 
              ๗.๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 
                ๗.๑.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ 
              ๗.๑.๕  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย  ธนานันต์   
              ๗.๑.๖  อาจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส 
              ๗.๑.๗  อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  พรหมสุวรรณ 
      ๗.๒  กรรมการสภาวิชาการเลือกจากผู้บริหาร หรือคณาจารย์
ประจ าคณะ   
              ๗.๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า 
              ๗.๒.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ 
              ๗.๒.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม 
              ๗.๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  เพชรนาจักร 
              ๗.๒.๕  พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ 
              ๗.๒.๖  อาจารย์ ดร.รัตนา  สีดี 
              ๗.๒.๗  อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ 
 ๘.  เนื่องจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  ส่งผลให้ต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการว่างลง   สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และได้ด าเนินการ    
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว  
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โดยให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  ซึ่งจะครบวาระในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๙.  เนื่องจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       
เพื่อด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  หรือหัวหน้า
งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   และได้
ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙    
    ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
      ๙.๑  ควรมีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ฯ  ว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ให้เป็นไป    
ในลักษณะเดียวกันกับคณบดีคณะอื่นๆ   
      ๙.๒  สมควรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งไป
แล้วมีการแสดงวิสัยทัศน์ทางการบริหารจัดการ  ต่อสภามหาวิทยาลัย      
ในโอกาสต่อไปด้วย 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒๗  หลักสูตร  เป็นการปรับปรุงโดย
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา  ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา  และปรับปรุง Curriculum Mapping  ตามที่คณะกรรมการสภา
วิชาการ  น าเสนอดังนี ้
      ๑๐.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  หลักสูตรปรับปรุ ง               
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๑๐.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๑๐.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑๐.๔  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๑๐.๕  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑๐.๖  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑๐.๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  (๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๘  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๑๐.๙  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย        
(๕ ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๑๐.๑๐  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๑๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖   



๔ 

  

      ๑๐.๑๒  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา            
การบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๑๓  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๑๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๑๕  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๑๐.๑๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑๐.๑๗  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๑๐.๑๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑๐.๑๙  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑๐.๒๐  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๒๑  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       ๑๐.๒๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๒๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการโรงแรม  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่         
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       ๑๐.๒๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการ    
ในอุตสาหกรรมการบิน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๑๐.๒๕  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๑๐.๒๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗   
      ๑๐.๒๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  จ านวน      
๓ ฉบับ  ดังนี ้
      ๑๑.๑  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  วินัยนักศึกษาและการ
ด าเนินการทางวินัย   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๑๑.๒  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และ
เครื่องแต่งกายของนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๑๑.๓  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วย  การบริหารและการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  
การทดสอบความรู้  ความสามารถ  และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ          
ของอาจารย์ประจ าใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 ๑๔.   สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ า
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  
ผาสุข  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขา     
วิชาเคมี  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  และอาจารย์
กมลมาศ  วงษ์ใหญ่  ที่ ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๘  
มกราคม  ๒๕๕๙   
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