
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๙/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๒๑  ธันวาคม   ๒๕๕๐ 

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

--------------------------- 

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย         ประธาน 
๒. รศ.ดร. ทองหลอ วงษอินทร อธิการบดี 
๓. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. ศ.ดร.เดือน คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๒. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๖. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๗. รศ.ประสาน ยิ้มออน กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๘. นายชาตร ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย                      
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 

รายนามผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๓. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. ดร.ตอศักดิ์  ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๕. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๖. ดร.สุเทพ   บุญซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
๗. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. ผศ.ดร.ศิริกานต ผาสุข รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐. ผศ.สุทธิพร   สุวรรณโฉม นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ 
๑๑. นางสาวเกษร ทนพลกรัง หัวหนาแผนและงบประมาณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ 
๑๒. ผศ.ดร.วรพจน  บุษราคัมวด ี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๑๓. รศ.ศิริพร  ศรีเชลียง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
๑๔. อาจารยปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
๑๕. นายสุทธินันทน  สายสุวรรณ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๑๖. นายวุฒิพงศ มหาทรัพยไพบูลย กรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๑๗. นายธนาวุฒ ิ วงศอนันต กรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๑๘. นายจุเลียบ ชูเสือหึง กรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๑๙. นางสาววภิาว ี ซาตะนัย กรรมการและเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๒๐. น.อ.พัฒนะ ธารีเกษ อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน 
๒๑. นางนิธิวด ี เจริญสุข หัวหนางานการเงิน 

 

 
เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๑๕  น. 

ดร.พลสัณฑ  โพธ์ิศรีทอง  ประธานในทีป่ระชุม เมื่อตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  
มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 



 ๓

 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ    
๑.  ดร.พลสัณฑ  โพธ์ิศรีทอง   แจงเรื่อง  ทานมีชัย  ฤชุพันธุ  นายกสภามหาวิทยาลัย  ติด

ราชการ  จึงมอบหมายใหดร.พลสัณฑ  โพธ์ิศรีทอง   เปนประธานแทน     
๒.  รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร กลาวอวยพรและมอบของขวัญ  ใหแกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒. รศ.ดร.ทองหลอ วงษอินทร แจงเรื่อง ผลการคัดเลือก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ผูแทนผูบริหาร คือ  ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล    
 

 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๐    
         ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ วันศุกรที่  ๑๙  ตุลาคม   
๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๑๑ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๐    
  
  

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
           ๓.๑   การแตงตั้งกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอดังนี้              
 เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารย          มหาวิทยาลัยขอเสนอ ศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  วิวัฒนวงศวนา  ซ่ึงเปนผูมีความชํานาญ
และเชี่ยวชาญทางดานปฐพีศาสตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  ตอไป  

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
ไพบูลย  วิวัฒนวงศวนา   เปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย    ตั้งแตวันที่  ๒๑ 
ธันวาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 



 ๔

๓.๒  การบรรจุและแตงตัง้พนักงานมหาวทิยาลัย  สายวิชาการ  
ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้

   เพื่อใหการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาการจัดการการบินมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  และเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘   มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๐  วันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๐  จึง
เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการบรรจุและแตงตั้ง  นาวาอากาศเอก
พัฒนะ  ธารีเกษ   ซ่ึงเปนผูมีความรู และมีประสบการณเกี่ยวกับการการเรียนการสอน   การบริหารและการ
จัดการการบิน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตําแหนงอาจารย   อัตราเงินเดือน  ๒๕,๒๑๐  บาท เปน
เวลา  ๒  ป  ตั้งแตวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เปนตนไป  โดยมีภาระงาน  ดังนี้  
                           ๑.  เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาการจัดการการบิน 
                          ๒.  เปนผูประสานงานการฝกประสบการณวิชาชีพภาคสนามใหนักศึกษาที่กําลังศึกษา
ในสาขาการจัดการการบิน 
                             

                         มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้ง นาวาอากาศเอก
พัฒนะ  ธารีเกษ   เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการตําแหนงอาจารย  อัตราเงินเดือน  ๒๕,๒๑๐  บาท
เปนเวลา   ๒  ป  ตั้งแตวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เปนตนไป 

 
๓.๓  ขออนุมัติเงินประเดิมกองทุนพัฒนานักศึกษา จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 

  ผศ.อิทธิ  คําเพราะ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  นําเสนอดังนี ้
                             ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีมติใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
วไลยอลงกรณ     ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ในการ
ประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๐  แลวนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุน
พัฒนานักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโอนเงินสะสมของมหาวิทยาลัยในสวนของเงินกิจการนักศึกษาจํานวน  ๑๐,๐๐๐,
๐๐๐  บาท (สิบลานบาทถวน)  มาเปนเงินประเดิมกองทุนพัฒนานักศึกษา           
 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติใหโอนเงินสะสมของ
มหาวิทยาลัยในสวนของเงินกิจการนักศึกษาจํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบลานบาทถวน)  มาเปนเงิน
ประเดิมกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา   พ.ศ.๒๕๕๐ 

 



 ๕

  ๓.๔  ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ จากเงินรายไดของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 นางสาวเกษร   ทนพลกรัง  หัวหนางานวางแผนและพัฒนา  สถาบันการ                 
พลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ    นําเสนอดังนี้ 
   ปงบประมาณ   ๒๕๕๑   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีรายจายที่ขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณ จากเงินรายได  คือ จากเงินบํารุงการศึกษา   ( บ.กศ.)  และเงินคาลงทะเบียนของ
นักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ปช.)  ในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ  จํานวน ๘๔๒,๖๐๐ บาท คิดเปนรอยละ  ๘๐.๐๐  ของงบประมาณรายรับ   ๑,๐๕๓,๒๐๐  บาท   

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามผลผลิต พบวา มีรายจายที่ขอตั้ง
งบประมาณรายจาย ในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา ดานสังคมศาสตร จํานวน จํานวน ๘๔๒,๖๐๐  บาท  คิด
เปนรอยละ ๑๐๐   

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามหมวดรายจาย พบวา มีรายจายที่ขอ
ตั้งงบประมาณรายจายในหมวดรายจายงบดําเนินการมากที่สุด จํานวน ๔๙๒,๐๐๐  บาท คิดเปนรอยละ 
๕๘.๓๘ รองลงมาคืองบบุคลากร จํานวน ๑๙๐,๖๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๒ 
                                 เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามหนวยงานพบวา หนวยงานที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร จํานวน  ๔๐๗,๐๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ 
๔๘.๓๐   ของงบประมาณทั้งหมด   รองลงมาไดแก   ฝายบริหาร จํานวน ๒๐๐,๒๐๐  บาท คิดเปนรอยละ 
๒๓.๗๖ ของงบประมาณทั้งหมด  สําหรับหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณต่ําสุดไดแก                     
ฝายกิจการนักศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒,๐๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๒.๖๑ ของ
งบประมาณทั้งหมด 
                         สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพจึงเสนอ ขออนุมัติงบประมาณ
รายจาย   งบเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๑   ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตาม
โครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  (ตาม
เอกสารงบประมาณที่แนบ)          
 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติ  งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ จากเงินรายไดของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ   จํานวน ๘๔๒,๖๐๐ บาท 
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๓.๕  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ นพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  .... 

 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ใหมีความ
เหมาะสม    มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ....  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
                             อนึ่ง (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ....  ไดผานการพิจารณาของอนุกรรมการ
จัดทําระเบียบและขอบังคับ จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๐   แลว 

 
มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย  ใหนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....   กลับไป
พิจารณาใหม  โดยมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ประสานกับประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการแลว  นํารางดังกลาว ไปรับฟงขอคิดเห็นจากคณาจารยของแตละคณะเพื่อหาขอยุติ   โดยให
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการสรุปประเด็นความคิดเห็นที่ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยบันทึก
เหตุผลเปนลายลักษณอักษร  และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย   เพื่อหาขอสรุปอีกครั้ง 

   
ระเบียบวาระที่  ๓.๖  (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ

สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.  ....   มหาวิทยาลัยขอถอน     

 
๓.๗  (ราง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 ผศ.ดร.วรพจน   บุษราคัมวดี  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ  นําเสนอ  ดังนี้ 

   (ราง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  เปนหลักสูตรใหม  ที่
จัดทําจัดขึ้นเพื่อตอบสนองตอสภาวะแวดลอมทางการแขงขันเชิงธุรกิจทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ซ่ึงเปนสภาวะแวดลอม
ที่ไมสามารถควบคุมได ประกอบกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน องคการมีความจําเปนที่จะตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแงบวกและ
แงลบไดอีกดวย ดังนั้นปจจัยสําคัญที่มีผลตอความมั่นคงและใชในการพัฒนาองคการใหอยูรอดในระยะ
ยาว นั่นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความรูและความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อนําความรูที่ไดรับไป
ปรับปรุงและพัฒนาดานการจัดการ จากเหตุผลดังกลาวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
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ทองถ่ินไดตั้งปณิธานอันแนวแนที่จะใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงแกสังคม โดยมุงเนนผลิต
บุคลากรทางดานการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือในสังคม ใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม เพื่อนําความรูมาใชกอใหเกิดประโยชนแกสังคมและทองถ่ิน  
                                      ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา 
(ราง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการพัฒนาเปนไป
ตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ
คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา บัดนี้การปรับปรุงไดเสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการสภาว ิชาการมหาว ิทยาล ัย  จากการประชุมครั้งที่   ๗/๒๕๕๐  เมื่อ
วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๐    มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรื่อง (ราง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑)   ใหตรวจเช็คเอกสาร  สมอ.๐๒ วาเปนหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม  

ใหเรียบรอย 
 ๒)  ใหปรับเนื้อหาของรายวิชา  ๑๐ รายวิชาใหมที่เพิ่มขึ้น ใหเขากับปรัชญา 

และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 
มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป ซ่ึงเปนหลักสูตรปรับปรุง 
 
๓.๘  (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑   
   รศ .ศิ ริพร   ศรีเชลียง   ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร   นําเสนอดังนี้ 
   ปจจุบันหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กําลังอยูในกระแสสังคมที่เรียกวา 
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-base Society and Economy) สังคมดังกลาวมีแนวคิดที่วาความรู
เปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง ตอการพัฒนาองคกร และการแขงขัน ดังนั้นหนวยงานตางๆ จึงใหความสําคัญ
และ ปรับเปลี่ยนหนวยงานของตนใหมีความสามารถในการจัดการความรู ประกอบดวย การสรางความรู 
การประมวล การแลกเปลี่ยนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้นใน
หนวยงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในฐานะที่เปนสถานบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
จึงไดเล็งเห็นความสําคัญตอการเปดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร เพื่อ
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ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการสารสนเทศ และการบริการสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองตอตลาดแรงงานในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และสอดคลองกับความตองการของ ภาค
ธุรกิจ และภาครัฐ  จากเหตุผลดังกลาวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินไดตั้งปณิธานอันแนวแนที่จะใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงแกสังคม โดยมุงเนนผลิต
บุคลากรผูมีความรูทางดานสารสนเทศศาสตร ที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือในสังคม ใหมีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนําความรูมาใชกอใหเกิดประโยชนแกสังคมและทองถ่ิน  
                                      ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา 
(ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม   โดยมีรายละเอียด
และขั้นตอนการพัฒนาเปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดยึดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่  ๑๑ / ๒๕๕๐  เมื่อ
วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐         มหาวิทยาลัยจึงขอนํา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป   
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑)  ใหปรับเรื่องงบประมาณคาใชจายตอหัวของนักศึกษา  โดยใหนําเสนอ

ออกมาในรูปโมเดล 
 ๒)  ควรทําแผนการผลิตของนักศึกษา  ๔  ป ลงในหลักสูตรดวย 

 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร พ.ศ.   ๒๕๕๑   ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม 

 
     ๓.๙  (ราง)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

นายสุทธินันทน   สายสุวรรณ   ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                         
นําเสนอดังนี้                                       

 (ราง)หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร เปนหลักสูตรใหม ป 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของบุคคลในเรื่องความรู ความเขาใจในการใช
กฎหมาย ตลอดจนการตีความกฎหมายที่จะนําไปใชในการกําหนดสิทธิ และหนาที่ของบุคคลในสังคม 
และเพื่อใหมีนักนิติศาสตรที่มีความรูความเขาใจในหลักการของกฎหมายที่แทจริง สามารถนําความรูไป



 ๙

ใชใหเกิดความเปนธรรมในสังคมได   ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตองสงเสริมการเรียนรู เพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน จึงตองมี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใชกฎหมายเพื่อความเปนธรรมของสังคม ตอไป   คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได
จัดทํา (ราง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ขึ้น โดยศึกษาจากสภาพความเปนจริงในการ
จัดการศึกษาดานนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยและองคกรวิชาชีพทางกฎหมาย ประกอบกับความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตรทั้งดานวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงมีรายละเอียด และขั้นตอนการ
พัฒนาเปนไปตามที่แสดงไวในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรไดยึดแนวทางการจัดทําหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เสร็จเรียบรอยแลว จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรใหม ป 
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยจากการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐  

                         มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติ
ศาสตร หลักสูตรใหม ป พ.ศ.  ๒๕๕๑ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป  

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑) ใหตัด  “ สาขาวิชานิติศาสตร”  ออก 
๒) ใหปรับเรื่องงบประมาณคาใชจายตอหัวของนักศึกษา  โดยใหนําเสนอ

ออกมาในรูปโมเดล 
๓) เร่ืองของปรัชญาและวัตถุประสงค ของหลักสูตร  ในขอ ๔.๑ บรรทัดที่  ๒   

ใหปรับแกไขขอความจาก  “และสามารถนําความรู ออกไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ”  เปน “และสามารถ
นําความรูทางกฎหมาย ออกไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ”    

๔) ในวัตถุประสงคในขอที่  ๑   หนาที่  ๒   ใหปรับแกไขขอความจาก                
“มีความรูความสามารถในการใชกฎหมายและสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและบุคคลอื่นรอบขาง ซ่ึงจะเปนผลใหเกิดประโยชนโดยรวมตอสังคม”  เปน                    
“มีความรูความสามารถในการใชกฎหมายและสามารถนําความรูทางกฎหมายที่ไดจากการศึกษาไปใชให
เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม”  

๕) ในวัตถุประสงค  ในขอที่ ๒ ใหปรับแกไขขอความจาก “มีความสามารถ
ในการแสวงหา คนควาความรู และสามารถพัฒนาความรู เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสังคมได  ”  
เปน  “มีความสามารถในการแสวงหา คนควาความรู และสามารถพัฒนาความรูทางกฎหมาย เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาสังคมได  ” 



 ๑๐

๖)  ในวัตถุประสงค  ในขอที่ ๓  ใหปรับแกไขขอความจาก “มีคุณธรรมและ
จริยธรรมพรอมที่จะรับใชสังคมดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ”  เปน  “มีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การใชกฎหมาย พรอมที่จะรับใชสังคมดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ”   

๗) ใหตรวจสอบภาษาอังกฤษ ในรายวิชาตางๆ  ในหลักสูตรใหถูกตอง 
๘) ในการนําเสนอหลักสูตร  ควรตรวจสอบ ในเรื่องของ  มาตรฐานหลักสูตร  

มาตรฐานการผลิต    ผลผลิต   เพื่อรองรับการตรวจสอบขององคกรวิชาชีพทางกฎหมาย 
๙) ใหเนนเรื่องการประชาสัมพันธของหลักสูตรใหมากขึ้น 
๑๐) ใหเนนเรื่องจริยธรรม ของหลักสูตร 

 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติ หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ โดยมีขอเสนอแนะใหกลับไปปรับปรุง   ตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ และใหนํา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่แกไขเรียบรอยแลว 
กลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสารหลักสูตร 

 
  

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
       ๔.๑  การอนุมัติอนปุริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
    ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นาํเสนอดังนี้              
    ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  และ
นักศึกษาภาคพิ เศษที่ เ รียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑของผู สําเร็จ
การศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว   ดังนี้ 
               ผูไดรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเมื่อ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๐  มี
จํานวน  ๔๗๑  ราย  ประกอบดวย  
                                          ๑.๑  ระดับอนุปริญญา           ๖  ราย 
                                          ๑.๒ ระดับปริญญาตรี   ๔๔๒  ราย   
                                          ๑.๓  ระดับปริญญาโท     ๒๓  ราย  
             ผูไดรับอนุมัตอินุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเมื่อ วันที ่ ๗   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐  มี
จํานวน   ๑๖๒  ราย  ประกอบดวย  
                                          ๒.๑  ระดับอนุปริญญา        ๔  ราย 
                                          ๒.๒  ระดับปรญิญาตรี   ๑๔๒  ราย  
                                          ๒.๓  ระดับปรญิญาโท       ๑๖  ราย  



 ๑๑

                                   รวมทั้งสิ้น  ๖๓๓   รายประกอบดวยระดับอนุปริญญา  ๑๐  ราย ระดับปริญญาตรี  ๕๘๔  ราย  และ ระดับ
ปริญญาโท    ๓๙  ราย 
           อนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรแลว  ในนามของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  โดยการอนุมัติใหมีผล
ตั้งแตวันที่  ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐  และวันที่  ๗   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐  ตามลําดับ  
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและรับรองการอนุมัติ
อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
 

๔.๒   รายงานการเงินประจําเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
      นางนิธิวดี  เจริญสุข  หัวหนางานการเงนิ  นําเสนอดังนี ้             
       รายงานการเงินประจําเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ คือ 
งบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อ
ทดสอบความเทากันของยอดรวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานเงินประจําเดือนตุลาคม  และพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

      มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือน 
ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐   

 
 
 

 ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
          ๑. นายจิตเจริญ  ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  นําเสนอ เร่ือง
เนื่องดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดหมดวาระในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  
แลวนั้น  ทางสภาคณาจารยไดจัดประชุมและมีตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มีขอสงสัยวา  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสามารถจะสมัครเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ไดหรือไม  
   ประธานไดเชิญให  พล.ต.ต.เจตน   มงคลหัตถี   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   เปน
ผูตอบขอซักถาม  ซ่ึง พล.ต.ต.เจตน   มงคลหัตถี   ไดใหคําตอบในเรื่องดังกลาว  โดยพิจารณาจากความ
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี   วาดวยหลักเกณฑและวิ ธีการเลือกคณะกรรมการ                         
สภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจํา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                
ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘   สรุปไดดังนี้ 



 ๑๒

  ๑)  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเพื่อรับเลือกเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ที่เลือกจากคณาจารยประจํา 
  ๒)  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   มีสิทธิ์ที่จะเปนผูออกเสียงเลือกกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัย   ที่เลือกจากคณาจารยประจํา 
   ๒. ดร.สุเทพ  บุญซอน  ผูอํานายการสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการนํา
แจงเรื่อง  ในชวงสัปดาห วันที่ ๓ – ๗  ธันวาคม ๒๕๕๐   เราไดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  
มหาราชา  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงนามถวายพระพร  จึงเรียนเชิญ คณะกรรมการผูทรงวุฒิลงนามถวาย
พระพรที่หนาลิฟตขางลาง  อาคาร  ๑๐๐  ป  สมเด็จพระศรีนครินทร  
 
 

เลิกประชุม ๑๖.๐๐  น. 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  


