
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๗  
เมษายน  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  สืบเนื่องจากเดือนเมษายนของทุกปี  
เป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์  เป็นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมไทย  
ประเพณีไทยถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามธรรมเนียมไทย  จะมี
การรดน้้าขอพรผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายส้าหรับคนไทย    
และมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  น้าเรียน     
ที่ประชุมดังนี้   
 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  ที่ก้าลังจะ
มาถึง  เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้แทนผู้บริหาร  ผู้แทนอาจารย์  และคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ขอเป็นตัวแทนคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ขออนุญาตรดน้้าและขอพร      
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน    
 
   

 

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การแก้ไขรายละเอียด      
ในเอกสารการเสนอขอตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย  และเห็นชอบให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  ดังนี้ 
       ๑.๑  มีข้อสังเกตการก้าหนดชื่อปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและสุขภาพความงาม  
เนื่องจากลักษณะของคณะวิชาและสาขาวิชาจะเป็นสาขาวิชาชีพ  
คณะควรทบทวนการก้ าหนดชื่ อปริญญา  จะเปลี่ ยนเป็น  
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้หรือไม่ 
      ๑.๒  มีข้อสังเกตเรื่องอัตราก้าลังสายวิชาการ  อาจารย์มี
ต้าแหน่งทางวิชาการน้อย  ควรหาวิธีเร่งรัดให้อาจารย์ท้าผลงาน    
ทางวิชาการ  เพื่อขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ  หรือสรรหา
อาจารย์ใหม่ที่มีต้าแหน่งทางวิชาการอยู่แล้วเข้ามาเป็นอาจารย์  
เพื่อให้คณะมีศักยภาพ  สามารถแข่งขันกับคณะอื่นๆ หรือสถาบัน
อื่นๆ ได้ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  งบประมาณคงเหลือจากการ
ประมาณการรายได้  (๒๐ เปอร์เซ็น)  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๐  จ้านวนทั้งสิ้น  ๒๖,๙๒๐,๘๐๐  บาท  (ยี่สิบหกล้านเก้าแสน
สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)  ตามที่กองนโยบายและแผนน้าเสนอ  
เพื่อสมทบงบประมาณงานก่อสร้างอาคารที่จะด้าเนินการแล้วเสร็จ    
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามที่มหาวิทยาลัยตกลงไว้กับส้านัก
งบประมาณ    
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  บัญชีก้าหนดระดับ
ต้าแหน่งตามกรอบอัตราก้าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐  (ปรับปรุงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยน้า  (ร่าง)  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  เรื่อง  วิธีคิดภาระงานของผู้ด้ารงต้าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
กลับไปท้าความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการคิดภาระงาน  
และน้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยสภามหาวิทยาลัยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๕.๑   ควรปรับการเขียนข้อความ  ข้อ  ๑๓  ภาระงานของ
ผู้ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการที่เน้นการสอน  และข้อ  ๑๔  ภาระงานของ
ผู้ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการที่เน้นการวิจัย  ควรใช้ภาษาที่นุ่มนวล  หรือ
อาจจะรวมเป็น  ๑  ข้อ  และให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
      ๕.๒   ควรทบทวนวิธีคิดภาระงานและการก้าหนด
หลักเกณฑ์การคิดคะแนนภาระงาน  และท้าความเข้าใจกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนที่จะน้าสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ผลการตรวจสอบการ
จัดสรรงบประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ – ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๕๙  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนมากเห็น
ด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ
และการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ดังนี้ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 
วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๕๔ ประจ้าเดือนเมษายน  ๒๕๖๐ 



๒ 

  

 
 
      ๖.๑  ไม่พบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณซ้้าซ้อน 
      ๖.๒  ความไม่สอดคล้องของข้อมูลด้านรายได้และ
รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากสาเหตุของความ
เหลื่อมล้้า  ได้แก่  การยุบศูนย์การเรียนนอกสถานที่ 
      ๖.๓  ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของรายงานข้อมูล  
คือ  การขออนุมัติด้าเนินการ (ที่ประชุม กบ.) และการเบิกจ่ายจริง 
ซึ่งกิจกรรมจ้านวนหนึ่งมีลักษณะล่าช้า  การกันเหลื่อมปี  ท้าให้
ตัวเลขเหลื่อมกันได้ 
       สภามหาวิทยาลัย จึงขอยุติเรื่องนี้ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  
การจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๗  เมษายน  
๒๕๖๐ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี       
ว่าด้วย  การบริหารและการด้าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐    
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ้านวน  ๔  หลักสูตร  ดังนี้   
      ๙.๑  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      ๙.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา           
การบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับปรุงโดย
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๙.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับปรุงโดย
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๙.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การพิจารณาความ
สมบูรณ์ของวุฒิการศึกษา  กรณีมีการปลอมรายมือชื่อกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  ในใบรับรองวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยให้
มหาวิทยาลัยน้ากลับไปทบทวนระบบและกระบวนการด้าเนินงาน    
การผลิตบัณฑิต  ระดับบัณฑิตศึกษา  ตามระเบียบและข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบ  เพื่อให้มีความชัดเจนในการด้าเนินงาน 
และน้าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


