
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑  

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย                     ประธาน 
๒. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย          
๓. รศ.ดร. ทองหลอ วงษอินทร อธิการบดี 
๔. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ศ.ดร.เดือน คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๙. นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๑. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๕. รศ.ประสาน ยิ้มออน กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายชาตร ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๒. ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
๖. ผศ.ดร.ตอศักดิ ์ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๗. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๘. ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
๙. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๐. นางปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ ์ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๒. ดร.ปยะวรรณ เลิศพานิช อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลยั 
๑๓. นายสุทธินันทน  สายสุวรรณ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
๑๔. นายวุฒิพงศ มหาทรัพยไพบูลย กรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๑๕. นางศิริพร จิระชัยประสิทธิ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
๑๖. นายอภิชาต ิ การะเวก กรรมการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
๑๗. นายนเรศมนัต    เพชรนาจักร อาจารยประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๘. ดร.เรืองเดช เรงเพียร อาจารยประจําศูนยกรุงเทพมหานคร 
๑๙. นางกนกพร กาลจักร หัวหนางานการเจาหนาที่  
๒๐. นางนิธิวด ี เจริญสุข หัวหนางานการเงิน 

 

 
 
 



 ๓

เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๒๐  น. 
นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมื่อตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ    
๑.  แจงผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย   ประจําป  ๒๕๕๐                     

ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จ.นครศรีธรรมราช  ในชวงวันที่ ๔ -๑๔ มกราคม ๒๕๕๑    มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ   สงนักกีฬาทั้งสิ้น  ๗๐  คน  เขารวมการการแขงขัน  ๖  ประเภทดวยกัน  ก็ประสบ
ความสําเร็จไดเหรียญทอง  ๕ เหรียญ   เหรียญเงิน ๒ เหรียญ  เหรียญทองเปนกรีฑา  ๓ เหรียญ และ
วอลเลยบอล   ๒  เหรียญ    
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๐    
         ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๙/๒๕๕๐ วันศุกรที่  ๒๑  
ธันวาคม   ๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๑๒ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๐    
  

วาระเรื่องสืบเนื่อง   (ราง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สืบเนื่องจากการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๙/๒๕๕๐  ในวันศุกรที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ในวาระที่ ๓.๙ เร่ือง (ราง) 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ โดยมีขอเสนอแนะใหกลับไปปรับปรุง   ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
และใหนํา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่แกไขเรียบรอยแลว กลับมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสารหลักสูตร   

ดังนั้น กรรมการหลักสูตรไดแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลวจึงนํากลับเขามา
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ใหมหาวิทยาลัยจัดหาอาจารยที่มี
ประสบการณสูง  และเชี่ยวชาญมากกวานี้ในการมาสอนวิชาพื้นฐานของหลักสูตร 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

 
 
  



 ๔

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
      ๓.๑  การพิจารณาอนุมัตปิริญญากิตติมศักดิ์  

ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้
เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูซ่ึงมีผลงานทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญ

ในวิชาชีพจนเปนที่ประจักษตอสังคม เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม  เปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง  เปนผูดํารงตนอยูในคุณธรรม   ศีลธรรม  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันงาม มหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอบุคคลซึ่งผานการเลือกสรรของ คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์  แลว เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประกอบดวย   

๑)  ดร.มานิต    เอื้อทวีกุล  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 
บริหารธุรกิจ 

๒)  พระครูสีลวัฒนาภิรม (สงา   สุภโร) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขา สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 

๓)  พระอุบาลีคุูปมาจารย (ปญญา  อินฺทปฺโญ) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  

จํานวน  ๓  รายตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
๓.๒  การพิจารณาอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอดังนี้             
   ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ไดตรวจสอบคุณสมบัติ การเปนผูเสนอขอรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยแลว พบวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย จํานวน   ๑๕  ราย   ซ่ึงเปนผูมี
คุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทางวิชาการ  และมีผลงานทางวิชาการตรงตามที่
กําหนดไวใน ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                         คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดพิจารณาผลการตรวจ และประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ของผูทรงคุณวุฒิ จากการประชุม คร้ังที่   ๕/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐  เรียบรอย
แลว   จึงนําเสนอผลการตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตอ
สภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาเห็นชอบจํานวน  ๑๕  ราย  ประกอบดวย นางเพียงพบ   มนตนวลปรางค               
นายมานะ  ขาวเมฆ  นายณรงคศักด   มณีแสง  นายกฤษฎางค  ศุกระมูล นายชลอ  วงศแสวง                           
นายวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล   นางสาวอิงอร  วงษศรีรักษา  นายวรายุทธ  อัครพัฒนพงษ                      
นายชาตรี    พนเจริญสวัสดิ์   นางสาวเทียมจันทร  อํ่าแหวว    นายตอศักดิ์  ศิริโวหาร  นายอุทัย  ยะรี         



 ๕

นายสิทธิ์  ธีรสรณ   นางสิทธา  มณีแสง  และ นางวิมล  อยูไว ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหความ
เห็นชอบจากการประชุม คร้ังที่   ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   
                        มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย   เพื่อพิจารณาอนุมัติและแตงตั้งใหคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยทั้ง  ๑๕  ราย  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี ้
                        ๑.  ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ไดแก  

๑.๑ นางเพียงพบ  มนตนวลปรางค สาขาคณิตศาสตร  ไมกอนวันที่  ๖  กันยายน                      
พ.ศ. ๒๕๔๙   
                              ๑.๒  นายมานะ  ขาวเมฆ  สาขาเคมี  ไมกอนวันที ่ ๔   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  

๒. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  ๑๓  ราย ไดแก  
๒.๑   นายณรงคศักด   มณีแสง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไมกอน

วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
๒.๒   นายกฤษฎางค  ศุกระมูล  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไมกอน

วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
๒.๓   นายชลอ  วงศแสวง  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  ไมกอนวันที่ ๒๘  กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๙  
๒.๔   นายวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  ไมกอนวันที่  ๑๒ 

กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒.๕  นางสาวอิงอร  วงษศรีรักษา  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  ไมกอนวันที่ ๘  

กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
๒.๖  นายวรายุทธ  อัครพัฒนพงษ   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมกอน

วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
๒.๗  นายชาตรี  พนเจริญสวัสดิ์  สาขาภาษาไทย  ไมกอนวันที่  ๒๙  กันยายน             

พ.ศ. ๒๕๔๙  
๒.๘   นางสาวเทียมจันทร  อํ่าแหวว  สาขาประวัติศาสตร  ไมกอนวันที่  ๒๕  

กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
๒.๙   นายตอศักดิ์  ศิริโวหาร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ไมกอน

วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
๒.๑๐   นายอุทัย  ยะรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร  ไมกอนวันที่  ๒๘  กันยายน                   

พ.ศ. ๒๕๔๙  
๒.๑๑   นายสิทธิ์  ธีรสรณ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ไมกอนวันที่  ๒๑  

มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
๒.๑๒  นางสิทธา  มณีแสง  สาขาวิชาการศึกษา  ไมกอนวันที่  ๒๙  กันยายน                  

พ.ศ. ๒๕๔๙  



 ๖

๒.๑๓   นางวมิล  อยูไว สาขาจิตวิทยา  ไมกอนวนัที ่๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและแตงตั้งคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๒  ราย  และ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
จํานวน  ๑๓  ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ   และสภามหาวิทยาลัย ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการ
ประชุมในครั้งตอๆไป   ใหมีการนํารายละเอียดผลงานทางวิชาการของแตละบุคคล   เสนอตอ                      
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 

๓.๓  การขออนุมัติกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  ของมหาวิทยาลัย   
      นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ  หวัหนาสํานักงานอธกิารบดี  นําเสนอดังนี ้

เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับมาตรา 
๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดวา “ให
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง  อันดับเงินเดือนของตําแหนง และจํานวนของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น  รวมท้ังภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง”    

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการวิเคราะหภาระงาน   และกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  ดังนี้  

สายวิชาการ       จํานวน  ๕๗๖  อัตรา  
สายสนับสนุน   จํานวน  ๒๑๙  อัตรา 
รวมทั้งสิ้น           จํานวน  ๗๙๕   อัตรา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไดเห็นชอบเรียบรอยแลวในการประชุม
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๑  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑   

มหาวิทยาลัยขอเสนอกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึง
มี   ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ  

 

  มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมี  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ และใหนําไป
ปรับปรุงระบบงานในแตละสวน   เปนเวลา  ๓  เดือน  แลวนํากลับเขามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 
 
 
 



 ๗

๓.๔  (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  เร่ือง    วินัย  การ
รักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี ้
เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ  วินัย  การรักษาวินัย  และการดําเนินการทาง

วินัย  ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  ใหมีความเหมาะสม    ตามความในขอ  ๗ (๑)  ขอ  ๗  วรรคสอง  และขอ  ๒๓  แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๘     มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง)  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  เร่ือง  วินัย  การรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึง
ผานการพิจารณาจากอนุกรรมการจัดทําระเบียบ และขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุมครั้ง
ที่  ๕/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  แลว  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ     
       

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย ใหนํา  (ราง)  ประกาศคณะกรรมการบริหาร     
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เร่ือง  วินัย  การรักษาวินัย  และการดําเนินการทาง
วินัย   พ.ศ.  ๒๕๕๐   กลับไปพิจารณาใหม  เพื่อใหสะดวกตอการปฏิบัติไดจริง  สอดคลองกับสถานการณการ
บริหารมหาวิทยาลัย และมีหลักประกันที่เปนธรรมเพียงพอ 
 

๓.๕  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ....    

ผศ.นันทะ  บตุรนอย  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา  นําเสนอดังนี ้
เพื่อกําหนดหลักเกณฑวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) ใหมีความเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  และ
มาตรา  ๕๑  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึง
นําเสนอ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วา
ดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๙  
ธันวาคม   ๒๕๕๐  และผานการพิจารณาจากอนุกรรมการจัดทําระเบียบ และขอบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยแลว   ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   



 ๘

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑. ในหนา ๒  ขอ ๕  ใหแกไขขอความ  จาก  “ ไดทําการประเมินไปกอนวันที่

ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหถือเปนการดําเนินการโดยถูกตองตามขอบังคับนี้” เปน “ไดทําการประเมินไป
กอนวันที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใหถือเปนการดําเนินการโดยถูกตองตาม
ขอบังคับนี้”   

๒. ในหนา  ๒ ขอ  ๔  ใหแกไขขอความ  จาก   “(๖) ใหฝายเลขานุการ ก.พ.ต. 
รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน และผลการประเมินผลการสอน เพื่อแจงใหที่ประชุม ก.พ.ต.ทราบ ถาหากผลการตรวจ
ประเมินและผลการประเมินผานเกณฑตามที่ ก.พ.ต.กําหนด ให ก.พ.ต. เสนอเรื่องใหสภาวิชาการให
ความเห็น และใหมหาวิทยาลัยนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการแตงตั้งใหผูขอดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตอไป”   เปน  “(๖) ใหฝายเลขานุการ ก.พ.ต. รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินผลงานทาง
วิชาการ ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน และผลการประเมินผลการสอน 
เพื่อแจงใหที่ประชุม ก.พ.ต.ทราบ ถาหากผลการตรวจประเมินและผลการประเมินผานเกณฑตามที่ 
ก.พ.ต.กําหนด ให ก.พ.ต. เสนอเรื่องตอสภาวิชาการใหความเห็น และมหาวิทยาลัยนําเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติการแตงตั้งผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป”   

๓.  ในหนา  ๒ ขอ  ๔  ใหแกไขขอความ  จาก   “ใหยกเลิกความ(๖) ของขอ ๙ ” เปน 
“ใหยกเลิกความใน(๖) ของขอ ๙ ” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....     

  
๓.๖  มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระที่ ๓.๖  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา (ราง) พระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุ
ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.  ....   
ออก     

 
 
 



 ๙

๓.๗  (ราง) หลักสูตรบัญชีบณัฑิต สาขาวชิาการบัญช ี 
 นางศิริพร   จิระชัยประสิทธิ  ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นําเสนอ  ดังนี้ 

   (ราง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  เปนหลักสูตรปรับปรุง  ที่
จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
เพื่อใหนักบัญชีกาวทันตอเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไป  หลักสูตรการบัญชีจึงปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับ
ตามความตองการของตลาด โดยสํารวจและวิเคราะหขอมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดอบรมสัมมนาอาจารยผูสอนประจํา
หลักสูตรเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการสอน อันเกิดจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป  และอาจเกิดผลกระทบตอคุณภาพในดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเดิม ที่ไมตรงกับความตองการของ
ตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี  ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตออกสู
ตลาดแรงงาน จึงตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความตองการของตลาดแรงงาน  โดยมุงเนนให
บัณฑิตมีความรู  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอ
สังคม   ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา (ราง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี  ซ่ึงเปนหลักสูตรปรับปรุง โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการพัฒนาเปนไปตามที่ได
แสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ
คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๔๘   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ(ราง) หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่  ๑๑ / ๒๕๕๐เมื่อวันที่  ๑๔ ธันวาคม  
๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรื่อง(ราง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
   ๑)  ใหแกไขหนาปกของหลักสูตร  จาก (ราง)หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐   เปน (ราง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๒)   ปรับปรัชญาใหสอดคลองกับหลักสูตร 
๓)  ใหปรับวัตถุประสงคในขอ  ๒ และ  ขอ  ๓ ของหลักสูตรโดยใหเพิ่ม คําวา 

“ การบัญชี ”   ลงไปใหสอดคลองกับหลักสูตร 
 
มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 



 ๑๐
  

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
       ๔.๑  การอนุมัติอนปุริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
    ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นาํเสนอดังนี้              
    ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  และ
นักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จ
การศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว
จํานวน  ๗๖  ราย  ประกอบดวย  

ระดับอนุปริญญา        ๑  ราย 
ระดับปริญญาตรี     ๖๖  ราย   
ระดับปริญญาโท       ๙  ราย  
อนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติ อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

แลว  ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  โดย
การอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่   ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและรับรองการอนุมัติ
อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
 

๔.๒   รายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๐ 
      นางนิธิวดี  เจริญสุข  หัวหนางานการเงนิ  นําเสนอดังนี ้             
       รายงานการเงินประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๐  คือ งบที่แสดงยอด
คงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อทดสอบความเทากัน
ของยอดรวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ   มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานเงินประจําเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 
 

      มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือน 
ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐   และใหนํารายละเอียดของงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเสนอ                    
สภามหาวิทยาลัยดวย 

   
  
 
 

 



 ๑๑
 
 

 ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
๑.  แจงเรื่องการพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต  ประจําป  ๒๕๕๑ 

กําหนดใหเปนวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ ทั้งรอบเชาและรอบบาย  ซ่ึงมีบัณฑิตทั้งสิ้น  ๔,๒๖๕ คน   
การฝกซอมจะมีการฝกซอมในชวงวันที่  ๒๑ – ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  

๒.   นายจิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ซักถาม
เกี่ยวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  ๔ คน ซ่ึงไดหมดวาระไปในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
แลวนั้น  ในขอบังคับใหเลือกภายใน  ๙๐  วัน  ทางมหาวิทยาลัยจําเปนตองรอถึง ๙๐  วันหรือไม   

       อธิการบดี  ไดตอบขอซักถามของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                    
ที่กลาวมาขางตน  คือ ไมจําเปนตองรอถึง  ๙๐  วัน  ใหดําเนินการไดเลย 

๓.  แจงเรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑  ในวันศุกรที่  ๑๕  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  
 
เลิกประชุม ๑๖.๐๐  น. 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  


