
  

 

 

  

 

 
 

 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ที่ผ่านมานั้น   นายกสภามหาวิทยาลัย
มอบให้อธิการบดีน าเรียนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบผลการ
น าเสนองบประมาณ  ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ดังนี ้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  ๔๓๙  ล้านบาท   เพื่อการพิจารณาเป็นงบประมาณรายจ่าย
งบแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ
อาคารเรียนรวม  ประมาณ  ๒๕๐  ล้านบาท  งบครุภัณฑ์ประมาณ  ๒๐  
ล้านบาท  และอื่น  ๆโดยรวมมหาวิทยาลัยจะถูกตัดงบประมาณ  ประมาณ  
๓ แสนบาท  ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
เป็นที่พึ่งแก่ชุมชน  จัดการศึกษาที่จะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานท า  
และในเรื่องของการพัฒนาขับเคลื่อนสู่อาเซียน  นอกจากจะด าเนินการใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วให้มหาวิทยาลัยช่วยการขับเคลื่อนท้องถิ่น  
บุคลากรท้องถิ่น  และชุมชนด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑๖๕  ราย  ระดับ
ปริญญาโท  จ านวน  ๔๙  ราย  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑๑  ราย  
รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒๕  ราย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
๒๕๕๗  และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๒  ราย  สภามหาวิทยาลัย             
ยังไม่พิจารณา  โดยมีข้อสังเกตดังนี้   
          นักศึกษาล าดับที่  ๒  การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์         
ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : สัมฤทธิผลในการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เนื่องจากการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทย  เป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถร
สมาคม  จึงให้น ากลับไปทบทวนและตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้ง   
       นักศึกษาล าดับที่  ๓   กลุ่มตัวอย่างหรือผู้สัมภาษณ์ไม่ได้
สัมพันธ์กับตัวเนื้อหาการไกล่เกลี่ยของระบบศาลยุติธรรม  และบทคัดย่อ 
หน้า  ข  ผลการวิจัย ๓) ข้อเสนอแนะ... ข้อความ “ (๕)  การพัฒนา
กระบวนการสมานฉันท์...และระยะเวลาการด าเนินคดีในศาล”  ให้ตัดออก
เนื่องจากข้อเสนอแนะ (๕) เป็นเรื่องทางอาญา  แต่ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เป็น
เรื่องทางแพ่ง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้   
       ๑.๑  การท าวิทยานิพนธ์ เกี่ ยวกับองค์กรใด  ต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุม
คุณภาพวิทยานิพนธ์    
       ๑.๒  สาขาวิชาและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องควรพิจารณา            
การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ให้มีความหลากหลายทางวิชาการ 
      ๑.๓  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ใช้สมณศักดิ์น าหน้าชื่อ
ส าหรับนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์  โดยมอบให้ฝ่ายวิชาการทบทวน  ตรวจสอบ  
ระเบียบ  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
      ๑.๔  ให้มหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารด าเนินการตรวจสอบ
กระบวนการในการจัดท าวิทยานิพนธ์เพื่อก ากับ ดูแล ให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามเป้าหมาย  อย่างมีคุณภาพ   
     ๑.๕  มอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  และประสานงานกับคณะเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย   
      ๑.๖  นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวต่างชาติ  ควรพิจารณา
ให้ท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา      
อีกทั้งมีความเป็นสากล  สามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลก   
      ๑.๗  ควรมีการพิจารณาเรื่องทุนการศึกษา  ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโทชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. และสามารถ
ท าวิทยานิพนธ์ในระดับดีเด่น  ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  เพื่อบรรจุ
เป็นอาจารย์สอนภาษา  และใช้ศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี   กับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กันห์ฤทัย  คลังพหล  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฉบับท่ี  ๒๓ ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗ 
มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 



๒ 

  

  ๓.  สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาร่างค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   โดยให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้
ดังนี ้  
      ๓.๑  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ส่วนรายละเอียดแผนปฏิบัติการ  
เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  ในการ
จัดท ารูปเล่มแสดงรายละเอียดงบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติ  ควรน าเรื่อง
การพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณเงินรายได้ไว้ส่วนหน้า  แล้วจึงตาม
ด้วยแผนปฏิบัติการ 
      ๓.๒  มหาวิทยาลัยควรน าข้อเสนแนะของสภามหาวิทยาลัย  
จากการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นแนวทางในการปรับปรุง  และจัดท าเอกสารขออนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ๓.๓  การจัดท าเอกสารขออนุมัติงบประมาณ  ควรปรับ
รูปแบบตารางการน าเสนอ  รายละเอียด  ข้อความให้มีความถูกต้อง  
สอดคล้องตรงกัน  มีความชัดเจน  สามารถเข้าใจได้ง่าย  และควรมี
รายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
  ๑)  แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกรอบนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยจ าแนกตามพันธกิจแต่ละด้าน  
เช่น  ด้านการจัดการศึกษา  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการวิชาการแก่
สังคม  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ฯลฯ  
  ๒)  แสดงตารางการประมาณการเงินรายได้   
งบประมาณจัดสรรจริง  โดยแสดงวิธีการจัดสรรตามกรอบ  ระเบียบ         
การบริหารงบประมาณ  หรือสูตรการค านวณงบประมาณที่ขอตั้งให้เห็น
ชัดเจน  เช่น  ค านวณจากงบประมาณรายได้  ๙๐  ๘๕  ๘๐ หรือ  ๗๐  
เปอร์เซ็นต์ 
  ๓)  แสดงการจัดสรรจ าแนกตามหน่วยงาน  โดยแสดง
รายละเอียดแยกตามพันธกิจของหน่วยงาน 
  ๔)  การน าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
เช่น  เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี  การจัดสรร
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย  และรายการอื่นๆ ควรจัดท ารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๓.๔  โรงเรียนสาธิตควรบริหารแบบอิสระแยกออกจาก
มหาวิทยาลัย  และควรจัดท ารายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
ของโรงเรียนสาธิต 
      ๓.๕  ควรพิจารณาให้มีแผนงานการส่งเสริมให้อาจารย์
โรงเรียนสาธิต  มีการขอก าหนดต าแหน่งที่ สู งขึ้ นตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

      ๓.๖  การท างบประมาณต้ องมี นโยบายที่ ชั ดเจน                   
สภามหาวิทยาลัยควรมีการพิจาณาก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ       
ให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
      ๓.๗  ควรมีการทบทวนและปรับเพิ่มงบประมาณด้าน         
การวิจัย  เป็น ๑.๕  ๕  หรือ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณรายได้ทั้งหมด 
      ๓.๘  ควรมีโครงการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์     
ในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  การอบรมทักษะการวิจัยให้กับอาจารย์  หรือ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  เพื่อส่งเสริมความเป็น
มืออาชีพในการท าวิจัย  และการท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
      ๓.๙  ควรเพิ่มงบประมาณโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มีความทันสมัย            
เป็นสากล  และสามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลก 
      ๓.๑๐  เรื่องการท าโครงการวิจัย  ผู้บริหารและคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัย  ควรตระหนักในเรื่องความโปร่งใส  และความมี              
ธรรมาภิบาล  ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท าวิจัย  
เพื่อจะเป็นการส่งเสริมให้ใช้ผลงานประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 
      ๓.๑๑  การก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการ    
ใหญ่ ๆ   เช่น  โครงการที่จัดสรรงบประมาณตั้งแต่  ๓๐  ล้านบาทขึ้นไป  
ควรชี้แจงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ 
      ๓.๑๒  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  โครงการไม่ต้องมีจ านวน
มาก  แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าโครงการที่มีอยู่จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา  ศักยภาพอาจารย์  การบริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 
      ๓.๑๓  การจัดท ารายละเอียดกรอบวงเงินในการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ควรผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและ
งบประมาณ  ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัยน าร่างค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้  และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  กลับไป
ตรวจสอบ  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ   และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับคณะ  วิทยาลัย  ส านักและสถาบัน  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๖   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โดยเชิญนางศรีวิการ์   เมฆธวัชชัยกุล  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ   ดังนี้    
     ๑)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  เป็น
ประธานกรรมการ 
     ๒)  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  เป็นกรรมการ 
     ๓)  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
เป็นกรรมการ 



๓ 

  

     ๔)  อาจารย์วิศาล  เครือคล้าย  ผู้ทรงคุณภายนอก  เป็น
กรรมการ 
     ๕)  อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เป็นกรรมการ   
     ๖)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อุษา  คงทอง  คณบดี                 
คณะครุศาสตร์  เป็นกรรมการ 
     ๗)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นกรรมการ 
     ๘)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  อนันตริยเวช  คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นกรรมการ 
     ๙)  อาจารยก์นกวรรณ  ปุณณะตระกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐)  อาจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ  เป็นกรรมการและเลขานุการ   
 สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้   
      ๕.๑  ให้โรงเรียนสาธิตและผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์สภาพ  บริบท
และโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงและจัดท า
แผนพัฒนาระบบของโรงเรียนสาธิต 
      ๕.๒  ควรพิจารณาให้มีข้อบังคับและระเบียบเฉพาะ ของ
โรงเรียนสาธิตเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 ทั้งนี้   ให้มหาวิทยาลัยน าแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิต            
จัดเป็นวาระเชิงนโยบายในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
จ านวน  ๔  หลักสูตร  ดังนี้    
      ๖.๑  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
      ๖.๒  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา          
การจัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ปรับปรุงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   
       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

            ๖.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ปรับปรุงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และปรับปรุงรหัสรายวิชา   
       ๖.๔  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ปรับปรงุกลุ่มวิชาเลือก   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้เสนอศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  
ปัทมสิริวัฒน์  ด้านการปกครองท้องถิ่น  และศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยานวัตกรรมการจัดการ  
ดังนี้   
      ๘.๑  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน   ค าดี ประธานกรรมการ 
      ๘.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์   กรรมการ 
      ๘.๓  อาจารย์ ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว     กรรมการ 
      ๘.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ   จันทะเสนา   กรรมการ 
 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าสรุป
รายงานข้อเท็จจริงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
  


