
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๔  ตุลาคม   ๒๕๕๑  

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

-------------------------------------------------------------- 
รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. รศ.ดร. ทองหลอ    วงษอินทร อธิการบดี 
๒. อาจารยจิตเจริญ   ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๓. ศ.ดร.เดือน   คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๔. รศ.ดร.  กาญจนา    วัธนสุนทร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ร.ต.อ.ดร.นิติภมูิ    นวรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ผศ.ปรีชา     เศรษฐีธร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ดร.พลสัณห    โพธ์ิศรีทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ศ.ดร.ไพฑูรย    สินลารัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายมานิตย   จิตตจันทรกลับ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. พลโท ศ.ดร.โอภาส    รัตนบุรี     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. รศ.นันทะ   บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ    คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. อาจารยสิริเจษฎ   รัตนจรณะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๕. รศ.ศิริพร   ศรีเชลียง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๖. วาที่รอยตรีอดลุย    วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๗. ผศ.ณรงคศักดิ ์   มณีแสง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๘. อาจารยนเรศมนัต   เพชรนาจักร กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 

๑. นายมีชัย     ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ดร. คมศร   วงษรักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ศ.ดร. ดิเรก    ปทมสิริวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. รศ.ดร. อิสระ   สุวรรณบล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ดร. อุทัย   ดุลยเกษม กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๓. อาจารย ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๖. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๗. ผศ.สิทธา มณีแสง คณบดีคณะครศุาสตร  
๘. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๙. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
๑๐. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๑. อาจารย ดร.สุเทพ บุญซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
๑๓. ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๔. อาจารยมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๕. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
๑๖. นางสาวจาฎพจัน มีสันทัด ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๗. อาจารยกาญจนา ดิฐชัยพงศ รองผูอํานวยการฝายบริหารศูนยกรุงเทพมหานคร 
๑๘. ผศ.รุงรัตน เหลืองนทีเทพ อาจารยประจําศูนยกรุงเทพมหานคร 
๑๙. อาจารยดร.เรืองเดช เรงเพียร อาจารยประจําศูนยกรุงเทพมหานคร 
๒๐. ร.ต.สมชาย ประกิตเจริญสขุ อาจารยประจําศูนยกรุงเทพมหานคร 
๒๑. อาจารยอัญชลี เยาวราช อาจารยประจําศูนยกรุงเทพมหานคร 
๒๒. อาจารยชวาลา ละวาทิน อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
๒๓. อาจารยวกิรานต เผือกมงคล อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
๒๔. อาจารยสุทธินันทน สายสุวรรณ หัวหนางานนติิการ 
๒๕. นางสาวสิชล สุวรรณสถิตย นิติกร 

 



 ๓
เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๑๐  น. 

 

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  ประธานในที่ประชุม ไดตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  มาครบ
องคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   

๑.  มหาวิทยาลัยขอเสนอวาระเพิ่มเติม ๒  วาระ คือ วาระที่  ๕.๑ การดํารงตําแหนง
ของผูบริหารตามมาตรา  ๑๘ (ข)    และวาระที่  ๕.๒  การสรรหาอธิการบดี   

๒ .  ดร .บุญเรือง   ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   แจงตอที่ประชุมวา
มหาวิทยาลัยขอถอน วาระที่  ๓.๙ (ราง)โครงการพิเศษ “ การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ”เนื่องจากเอกสารยังไมเรียบรอย   
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๑          

ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ วันจันทรที่  ๑๕ 
กันยายน   ๒๕๕๑      ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๑๓   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอแกไขดังนี้ 
๑. ในหนา ๑๑  ขอ ๓.๙ การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร แกไขจํานวนที่

อนุมัติทั้งสิ้นจาก “ ๑,๗๐๕  ราย”   แกไขเปน    “๑,๐๖๘ ราย ” 
๒.  ในหนา  ๑๓  ขอ  ๔  แกไขจาก “ทวงทาม” เปน  “ ทวงถาม” 
๓.  ในหนา ๑๓  ขอ ๔.๔  บรรทัดที่  ๒  คําวา “มหาวิทยาลัน”  เปน  “มหาวิทยาลัย  
๔.  ในหนา  ๑๓  ขอ ๔.๒  แกไขจากขอความเดิม เปน  “ติดตามเรื่องที่ใหคณะ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  และพิจารณา
เพิ่มเงินคาครองชีพแกลูกจางของมหาวิทยาลัย ” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       

วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑   และแกไขขอความและตัดทอนขอความตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
 
 
 
 
 
 



 ๔
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
      ๓.๑   การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ              
                ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอดังนี้ 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
วไลยอลงกรณ  ไดตรวจสอบแลว  คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๒  ราย  ไดแก  ผศ.
อรรณพ  บุญถนอม  และนางวิภาวดี    ทูปยะ  เปนผูมีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงทางวิชาการ  และมีผลงานทางวิชาการตรงตามที่กําหนดไวใน ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดพิจารณาผลการ
ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ ของผูทรงคุณวุฒิ จากการประชุม คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑  เมื่อ
วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว   จึงนําเสนอผลการตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตอสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาเห็นชอบจํานวน  ๒  ราย  ประกอบดวย
ตําแหนง  รองศาสตราจารย  จํานวน  ๑  ราย  คือ ผศ.อรรณพ  บุญถนอม  และตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  จํานวน  ๑  ราย  คือ  นางวิภาวดี  ทูปยะ  ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหความ
เห็นชอบจากการประชุม คร้ังที่   ๗/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑   

 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย   เพื่อพิจารณาอนุมัติและแตงตั้งให
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยทั้ง  ๒  ราย  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้   

๑.  ตําแหนงรองศาสตราจารย ไดแก ผศ.อรรณพ  บุญถนอม   สาขาเคมี   ไมกอน
วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๑  

๒.  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไดแก นางวิภาวดี  ทูปยะ  สาขาการ
บริหารธุรกิจและการจัดการ  ไมกอนวันที่   ๒๘   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙      

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอแกไขดังนี้ 
๑.  เอกสารประกอบวาระการประชุมวาระที่  ๓.๑  แผนที่  ๙ เปนรายละเอียดบันทึก

ขอความ  ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ที่  ๒๗/๒๕๕๑  ลงวันที่   ๗  
ตุลาคม  ๒๕๕๑  เร่ืองแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  แกไข รายที่  ๒  นางวิภาวดี  ทูปยะ  เปนผูที่มี
คุณสมบัติเขาขายที่จะดํารงตําแหนง  “ สาขาการศึกษาปฐมวัย”  แกไขเปน “ สาขาการบริหารธุรกิจและ
การจัดการ ” 

๒.  เอกสารประกอบวาระการประชุมวาระที่  ๓.๑  แผนที่  ๑๐  บรรทัดสุดทาย แกไข
จาก “วันที่ ๑  ตุลาคม  W.R.  ๒๕๕๑ ” เปน  “ วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ” 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติและแตงตั้งขาราชการพลเรือน                         
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน   ๑  ราย   และตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  จํานวน  ๑  ราย  ดังนี้  

 
 



 ๕
 

๑.๑.  ผศ.อรรณพ  บุญถนอม   ตําแหนงเดิมผูชวยศาสตราจารย  เลขที่  ๐๒๒๓  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัด
เดิม  สาขาเคมี   ไมกอนวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๑  

๑.๒.  นางวิภาวดี  ทูปยะ  ตําแหนงเดิมอาจารย  เลขที่  ๐๑๙๕  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาการบริหารธุรกิจและการ
จัดการ  ไมกอนวันที่   ๒๘   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙      

 

๓.๒   การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย     
พลโท ศ.ดร.โอภาส   รัตนบุรี  ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้ 
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  

๒๕๕๑  ไดมีมติเลือกคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  ๗  คน  และมีคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่  ๐๖/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๑  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย โดยไดแตงตั้ง  พลโท ศาสตราจารย ดร.โอภาส  รัตนบุรี  เปนประธานกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย  ความทราบแลวนั้น  ในการนี้  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได
ประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๑  ไดมีมติแตงตั้ง ผศ.ดร.อรสา                       
โกศลานันทกุล  เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   และไดมีประกาศ
คณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  เร่ือง  การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ลงวันที่  ๕  กันยายน   ๒๕๕๑  โดยให
คณาจารยประจําและขาราชการมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไดตั้งแตวันที่  ๕-๒๕ กันยายน 
๒๕๕๑ 

จากนั้นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ไดมีการประชุมครั้ง
ที่  ๒/๒๕๕๑   วันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๑  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑  วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑  และครั้งที่           
๔/๒๕๕๑  วันที่  ๑๓  ตุลาคม   ๒๕๕๑  เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลจากการเสนอรายชื่อ  เรียงตามลําดบั
ตัวอักษร  พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณา  นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาเลือกใหไดจํานวนหนึ่งคน  และใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอบัญชีรายช่ือบุคคลจาก
การเสนอรายชื่อเรียงตามลําดับอักษรพรอมประวัติ  จํานวน  ๒   รายชื่อ  มาประกอบการพิจารณา
ดังตอไปนี้   

๑.   ศาสตราจารย  ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช  
๒.  นายพงศเทพ   เทพกาญจนา     
 
 



 ๖
 

ในการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยคร้ังนี้ที่ประชุมมีมติใหลงคะแนนลับและ
นับโดยเปดเผย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจกบัตรลงคะแนนที่มีรายช่ือของผูถูกเสนอชื่อเปนนายก
สภามหาวิทยาลัยทั้ง  ๒  รายช่ือ  ใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน คนละ ๑ บัตร และใหกรรมการ
ทําเครื่องหมาย ( X) ลงในชอง         หนารายชื่อที่ตองการเพียง  ๑  รายช่ือ แลวนําสงใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

ประธานไดแตงตั้งกรรมการนับคะแนน  ๓  คน  ประกอบดวย   
๑)  อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  
๒) วาที่รอยตรีอดุลย วิวัฒนปฐพี 
๓)   นายนเรศมันต เพชรนาจักร 
ผลการนับคะแนนเปน  ดังนี้ 
๑.   ศาสตราจารย  ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช  ได ๕ คะแนน 
๒.  นายพงศเทพ   เทพกาญจนา   ได ๑๒ คะแนน    
 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให นายพงศเทพ  เทพกาญจนา เปนนายกสภามหาวิทยาลัย    

และใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
 

๓.๓  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  
 รศ.นันทะ  บุตรนอย  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอดังนี้ 
           (ราง) เอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ จัดทําขึ้นเพื่อ

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  เอกสาร
งบประมาณรายจายฉบับนี้ ไดนําเสนอรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบรายไดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ตองใชในการดําเนินงานตามประเด็นยุทธ
ศาสตรของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตอสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวย
งบประมาณ ๒ สวน คือ  

๑. งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ   
๒. งบรายได ซ่ึงเปนงบประมาณที่จัดเก็บคาลงทะเบียนเรียนนักศึกษา เงิน

ผลประโยชน และเงินรายไดอ่ืน  
   
 
 
 
 
 
 
 



 ๗
 

เนื้อหาสาระที่แสดงไว  แบงออกเปน ๓ สวน  ดังนี้ 
๑. บทนํา  แสดงวิสัยทัศน พันธกิจ  ผลผลิตและตัวช้ีวัด  ความสําเร็จและวงเงิน

จัดสรร งบประมาณในภาพรวม    
๒. การจัดสรรงบประมาณแผนดิน  แสดงรายละเอียดของงบประมาณแผนดิน

ที่ไดรับจากสํานักงบประมาณและการจัดสรร  
๓. การจัดสรรงบรายได  แสดงประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๒ และรายละเอียดของงบรายไดที่มหาวิทยาลัย ขอตั้งและจัดสรรเปนงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ สําหรับหนวยงานตาง ๆ            

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒      

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงความชัดเจนของงบประมาณสวน
ตางๆ  ไดแก งบประมาณกอสรางหอประชุม  งบบุคลากร  ในสวนที่เปนพนักงานราชการ   รวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณที่ใชเพื่อการพัฒนาของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในระดับตางๆ  ไดแก  ฝายบริหาร  คณาจารยและพนักงานสวนตางๆวามีหลักในการจัด
งบประมาณอยางไร 

นอกจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดสอบถามถึง ความชัดเจนในการจัด
งบประมาณที่ตอบสนองการดําเนินงานตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยรวมถึงการใชงบแทนกันระหวาง
งบประมาณแผนดินกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่ไดจากการโครงการจัดการศึกษาภาค กศ.ปช. วายึด
หลักการจัดและการใชจายงบประมาณอยางไร  ทําไมจึงมีลักษณะกระจุกตัวอยูที่หนวยงานหนึ่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดใหขอเสนอแนะและแนวทางเพื่อการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคตขางหนาวา ควรมองไปที่ประเทศที่อยูรอบๆประเทศไทย  ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ควรดําเนินโครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยประเด็นขอสอบถามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับการชี้แจงจากผู 
นําเสนอจนเปนที่เขาใจ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 



 ๘
 

๓.๔   สรุปรายงานผลการใชจายประจําปงบประมาณ   ๒๕๕๑  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)  และการพิจารณาผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑              

นางสาวจาฎพัจน   มีสันทัด  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอดังนี้ 
ตามมาตรา ๒๑  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแต
ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑวิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด ที่สอดคลองกับสํานักงาน 
ก.พ.ร. จัดใหมีการจัดทําคํารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ในตัวช้ีวัดที่ ๑๒  ระดับความสําเร็จ ของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  เปนไปอยางถูกตอง
ตามกระบวนการ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ  การคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑   จากผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยได
นําผลการคํานวณไปกําหนด เปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  สําหรับปงบประมาณ 
๒๕๕๒  ตอไปดังนี้           

๑.  มหาวิทยาลัยไดนําผลจากการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ 
๒๕๕๑ ไปเปนกรอบในการจัดทําแผนในการจัดสรรงบประมาณในป ๒๕๕๒ โดยใชฐานขอมูลจาก
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการตามวัตถุประสงคของ พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.  นําผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนลดคาใชจาย เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 
๗ วรรคสอง กําหนดใหหัวหนาสวนราชการ และหัวหนารัฐวิสาหกิจคํานวณคาใชจายตามงบประมาณ
รายจายในวรรคหนึ่งของแตละผลผลิตหรือโครงการ เพื่อใชในการจัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิตหรือ
โครงการสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป  

๓.  มหาวิทยาลัยนําแนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตถายทอด
ตัวช้ีวัด และเปาหมายของมหาวิทยาลัยลงสูคณะตอไป และเพื่อเปนแนวทางในการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิต ของหนวยงาน สํานักตางๆภายในมหาวิทยาลัยตอไป    

๔.   มหาวิทยาลัยนําผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตกําหนดนโยบาย
คาใชจายของผลผลิต มาเปนเครื่องมือในการจัดทําและบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของสวนราชการ และนโยบายของรัฐบาล  

๕.  นําผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ป ๒๕๕๑  ทั้งดานการจัดการเรียน
การสอนของทุกกลุมสาขาวิชา และตนทุนทุกผลผลิต เปนขอมูลในการวางแผนอนาคตประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการใชทรัพยากรใหคุมคา  

 



 ๙
 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายงานผลการใชจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑          
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) และผลการคํานวณและการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลิต 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับ  การคํานวณ
ผลผลิตของมหาวิทยาลัย  การคํานวณเกณฑปนสวนของคาใชจาย  ใชสัดสวนอะไร  ในการปนสวนจาก
หนวยงานรองไปสูหนวยงานหลัก  รวมถึงเสนอใหกองนโยบายและแผน  ควรมีการทําวิจัยสถาบันเพื่อ
เปนขอมูลใหกับผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ในการดําเนินงานตอไป 

ในประเด็นตางๆเหลานี้  ไดรับการชี้แจงจากผูนําเสนอจนเปนที่เขาใจ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติสรุปรายงานผลการใชจายประจําป
งบประมาณ   ๒๕๕๑  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)  และการพิจารณาผลการคํานวณและ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑       

        
  ๓.๕   การเปล่ียนกลุมสถาบันตามจุดเนน    

             อาจารย ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอดังนี้นําเสนอดังนี้ 
                        ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๑ บท
ทั่วไป  มาตรา ๗ และมาตรา ๘  ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
โดยกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนการศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ นั้น  เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงขอ
เปลี่ยนกลุมสถาบันจากกลุมสถาบันตามจุดเนน ๓ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เปน
กลุมสถาบันตามจุดเนน ๒ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม  ซ่ึงการเปลี่ยนกลุมสถาบันดังกลาวได
ผานการพิจารณาของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันอังคาร
ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑  และการพิจารณาใหความเห็นชอบของกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม 
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกรที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑        

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย   เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนกลุม
สถาบันจากกลุมสถาบันตามจุดเนน ๓ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เปนกลุมสถาบัน
ตามจุดเนน ๒ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม 

 
 
 
 



 ๑๐
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดใหขอสังเกตในเรื่องดังกลาววา  โดยท่ัวไป           

พันธกิจของมหาวิทยาลัยมี   ๔   อยาง   คือ   ผลิตบัณฑิต   วิจัย   บริการวิชาการ   และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การที่มหาวิทยาลัยจะมีจุดเนนดานใดนั้น  พันธกิจของดานที่เหลือก็ตองดําเนินการไป
ดวยและตองใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาดานอื่นๆ   จึงจะถือวาเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ  ไมได
หมายความวา  เมื่อมหาวิทยาลัยมีจุดเนนดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคมแลวดานอื่นๆ  ไมตอง
ดําเนินการถาเปนเชนนั้นจะถือวาผิดหลักการเปนสถาบันอุดมศึกษา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนกลุมสถาบันจากกลุมสถาบันตาม
จุดเนน ๓ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เปนกลุมสถาบันตามจุดเนน ๒ การผลิต
บัณฑิตและการพัฒนาสังคม 

 

๓.๖ รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๐ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   
                    อาจารย ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอดังนี้ 
                        ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  ขอ ๗ (๔) ที่กําหนดวา  “ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหถือเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษา ที่คณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตองดําเนินการอยางมีระบบ
และตอเนื่อง เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน จากวันสิ้นป
การศึกษาของแตละสถานศึกษา และเปดเผยตอสาธารณชน” นั้น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  และการประเมินคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา ๒๕๕๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑) เรียบรอยแลว  และมหาวิทยาลัยได
นํ า เ สนอผลก ารประ เ มิ นต อสภ าวิ ช าก า ร ในก า รประชุ มครั้ ง ที่  ๗ /๒๕๕๑  เ มื่ อ วั น ศุ ก ร
ที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑ เพื่อรับฟงขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ในปตอๆ ไป  
                     มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
๒๕๕๐ ของมหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในปตอๆ ไป  
 
 
 
 
 



 ๑๑
 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตาม   
พันธกิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  และควรคํานึงถึงผลการ
ประเมินที่อาจนําไปสูการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 
   ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลตัวช้ีวัดตางๆโดยแบงความ
รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา ๒๕๕๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   

 
อนึ่งผูนําเสนอขอนําเสนอวาระที่ ๓.๖  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๒๕๕๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  กอนวาระที่ ๓.๕ 
การเปลี่ยนกลุมสถาบันตามจุดเนน   เนื่องจากเปนวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน 

 

๓.๗  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
           ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้   

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตของ
นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑ
ของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว
รวมทั้งสิ้น  ๕๓๕  ราย  ประกอบดวย ระดับอนุปริญญา   ๒  ราย ระดับปริญญาตรี   ๕๑๕ ราย และระดับ
ปริญญาโท   ๑๘  ราย (ในจํานวนนี้มี  ๓  รายที่ทําวิทยานิพนธ ) ซ่ึงผานการพิจารณาของสภาวิชาการใน
การประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๑  ในวันศุกรที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑  โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแต
วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑    
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติอนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ของ
นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑ
ของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยและการ
พิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑   เมื่อวันศุกรที่ ๑๐  ตุลาคม   
๒๕๕๑ แลว รวมทั้งสิ้น  ๕๓๕  ราย  ประกอบดวย ระดับอนุปริญญา  ๒  ราย ระดับปริญญาตรี  ๕๑๕  
ราย   และระดับปริญญาโท  ๑๘  ราย   และใหมีผลตั้งแต วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑   

 
   



 ๑๒
 

๓.๘ การอุทธรณผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน  

          ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้   
ตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ   พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และบุคลากร  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ที่  ๑๔๑๓ / ๒๕๕๐  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ลงวันที่  ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๐  นั้น  คณะกรรมการไดสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดระยะเวลา  ๑  ป  พบวา  มีบุคลากรบางทานที่ไมผานการประเมิน  จึงมี
หนังสือลงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๐  แจงใหบุคลากรเหลานั้นทราบ  จากผลการประเมินดังกลาว  มี
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน หนึ่งคนขออุทธรณ   โดยมีบันทึกขอความลงวันที่  ๒  ตุลาคม  
๒๕๕๐  เร่ือง ขออุทธรณ  ถึงอธิการบดี 

ตอมาเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  งานนิติกร  สํานักงานอธิการบดี  มีบันทึก
ขอความถึงอธิการบดี  เร่ือง อุทธรณการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน   สรุปความไดวา  การอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย   ตองปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ฯ  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๒๙  วรรคหนึ่ง คือ  พนักงานผูใดถูกสั่ง
ลงโทษไมถึงออกจากงาน  ใหมีสิทธิ์อุทธรณตอคณะกรรมการ  ในกรณีที่ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  
หรือถูกสั่งใหออกจากงานดวยเหตุใด  ใหมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันไดรับคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งใหออกจากงาน  และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
จํานวน  ๒  คร้ัง  คร้ังที่ ๑ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๑  เมื่อวันศุกรที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๑  (ตามเอกสารแนบ) ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาการอุทธรณผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน จํานวน  ๕  ราย  คือ 

๑) นายมานิตย   จิตตจันทรกลับ 
๒) ผศ.ณรงคศักดิ์  มณีแสง 
๓) นายจิตเจริญ ศรขวัญ 
๔) นายนเรศมันต เพชรนาจักร 
๕) นายสุทธินันทน สายสุวรรณ 
 
โดยใหอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดดังกลาวไปประชุมเลือกประธานและ

เลขานุการตอไป และใหดําเนินการใหแลวเสร็จนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวตอไป 



 ๑๓
๓.๑๐  (ราง) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑   
   อาจารยชวาลา  ละวาทิน  อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอดังนี้  
                          ส่ิงสําคัญขององคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  คือการดํารงอยูและการ
เจริญเติบโต  ซ่ึงประเด็นสําคัญตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพในดานตาง ๆ  เชนบุคลากรดาน
การตลาด  การเงินและการบัญชี  การบริหารทรัพยากรมนุษย  สารสนเทศ  การผลิต  การบริหาร
สํานักงาน  และการคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มีพันธกิจที่จะใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูงแกสังคม โดยมุงเนนผลิตบุคลากรทางดานการบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือใน
สังคมใหมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม เพื่อนําความรูมาใชกอใหเกิดประโยชนแก
สังคม และทองถ่ิน  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานการบริหารธุรกิจ จริยธรรมตอวิชาชีพ  และสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ 
                       ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา (ราง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ซ่ึงเปนหลักสูตรปรับปรุง   โดยมีรายละเอียด
และข้ันตอนการพัฒนาเปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตร ไดยึดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  ตอสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จาก
การประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๑  เมื่อวันศุกรที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ ๓.๓ แลว 
                       มหาวิทยาลัยจึงขอนํา (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป     

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔
 ๓ . ๑๒  ( ร า ง )  ห ลั ก สู ต ร บริหารธุร กิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ

ท่ัวไป   (ตอเนื่อง) 
        อาจารยกาญจนา   ดิฐชัยพงศ  รองผูอํานวยการฝายบริหารศูนย

กรุงเทพมหานคร นําเสนอดังนี้ 
(ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   (ตอเนื่อง) 

เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ซ่ึงเปน
หลักสูตรที่ผานการอนุมัติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑   มุงผลิตบัณฑิตใหเปนนักการสมัยใหม กาวทันเทคโนโลยี 
เพียบพรอมคุณธรรม จริยธรรม สรางโอกาสทางการศึกษา สําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูแตยังไมสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี เปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน 

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา  (ราง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   (ตอเนื่อง)  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการ
พัฒนาเปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตร ไดยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   (ตอเนื่อง)  ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณา
ใหความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๑  เมื่อ   
วันศุกรที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑   

มหาวิทยาลัยจึงขอนํา  (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป   (ตอเนื่อง) เสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป       

 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการทั่วไป   (ตอเนื่อง)  
 
ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                                       ไมมี  
 
ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

 ๕.๑  อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ขอหารือเร่ือง
การดํารงตําแหนงของผูบริหารตามมาตรา  ๑๘ (ข)  ตามที่รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  ขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดเกษียณอายุ
ราชการเมื่อวันที่   ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑  นั้น  เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มีประเด็นที่ตองพิจารณา  ดังนี้ 

 



 ๑๕
 ๑ )   รศ .ดร .ทองหล อ  วงษอินทร  ออกจากราชการตามมาตรา  ๕๕(๒) 

พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ  บํานาญ  ขาราชการ  ดังนั้น รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร   
มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ๒)  รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี  มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ  ๔  ป ตั้งแตวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๔๗  ถึงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  แต
เนื่องจาก รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  ไดเกษียณอายุราชการแลวนั้น  การดํารงตําแหนงของผูบริหารตาม
มาตรา  ๑๘(ข) รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  จะยังสามารถดํารงตําแหนงอธิการบดีตอไปจนครบวาระที่
เหลืออยูอีกไดหรือไม 

 ๓) ถาสามารถดํารงตําแหนงตอไปได  มหาวิทยาลัยจะตองจายคาตอบแทน
ประเภทใดบาง 

 ๔)  ถาจะดํารงตําแหนงตอไป  มหาวิทยาลัยจะตองประเมินผลการปฏิบัติงาน
กอนหรือไม 

  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  สามารถดํารงตําแหนงอธิการบดี

ตอไปไดจนครบวาระที่เหลืออยู  และมหาวิทยาลัยจะตองจายคาตอบแทนเปนเงินประจําตําแหนง  และ
เงินบํานาญ  แตไมไดเงินเดือนเหมือนขาราชการ และไมตองประเมินผลการปฏิบัติงานกอน 

 
๕.๒  อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ขอหารือ

เร่ืองการสรรหาอธิการบดี 
 
มติสภามหาวิทยาลัย  ใหรอการโปรดเกลาฯนายกสภามหาวิทยาลัยมากอน   จึง

ดําเนินการตอไปได  และในการประชุมครั้งตอไปใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี  

๕.๓  อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ติดตามเรื่อง
ที่ใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางที่จาง
จากเงินนอกงบประมาณ   มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอสภามหาวิยาลัยวาอยูระหวางการดําเนินการเสนอ
คณะอนุกรรมการการจัดทําระเบียบและขอบังคับ ไดพิจารณาและดําเนินการตอไป 

 
๕.๔   อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  นําเสนอ

เร่ือง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะครุศาสตร  
 
 

 



 ๑๖
 

มติสภามหาวทิยาลัย  ใหรอการโปรดเกลาฯ  นายกสภามหาวิทยาลัยมากอนจึง 
ดําเนินการตอไปได  และใหทุกคณะ  ทกุหนวยงานที่จะแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒปิระจําสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัย   เตรียมการใหพรอมเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไดรับโปรดเกลาฯ  มาก็พรอมที่จะลง
นามไดทันทเีพื่อการดําเนนิงานตอไป 

 
๕.๕  นายมานิตย   จิตตจันทรกลับ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เสนอใหมหาวิทยาลัยมี

การประชุมกันนอกรอบกับนายกสภามหาวิทยาลัยกอนเพื่อเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย  เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารมหาวิทยาลัย  

 
 

เลิกประชุม ๑๘.๔๕  น. 
 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
ผูตรวจรายงานการประชุม  


