
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๘/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

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

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 



 ๒
 

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
๑. นายมีชัย     ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 

๑. รศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.อิทธิ คําเพราะ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๔. อาจารย ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ ผูชวยอธิการบดี 
๕. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๗. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๔. อาจารยมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๕. อาจารยประยรู วีระพงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
๑๖. อาจารยเกสสนุี ทวีแกว หัวหนางานแผนและงบประมาณ  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
๑๗. อาจารยสุทธินันทน สายสุวรรณ หัวหนางานนติิการ 
๑๘. นางกนกพร กาลจักร หัวหนางานการเจาหนาที ่
๑๙. ผศ.อนงคลักษณ  ศรีเพ็ญ อาจารยประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
๒๐. อาจารยสรรเสริญ  หุนแสน อาจารยประจําศูนยกรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๐๕  น. 

 

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  ประธานในที่ประชุม ไดตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  มาครบ
องคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 



 ๓
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   

๑.  มหาวิทยาลัยขอเสนอวาระเพิ่มเติม ๑  วาระ คือ วาระที่  ๓.๗   การกําหนดระดับ
ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี 

๒. ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงเรื่องการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอโปรดเกลา ฯ ตามหนังสือมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  นั้น  
หนังสือไดสงไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แลว สงตอไปที่กระทรวงศึกษาธิการ  และ
รัฐมนตรีไดลงนามในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  พรอมสงไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี 
ตอไป ตามลําดับ 

๓.  ใหเพิ่มวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง แทน เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  และใหเร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา เปน ระเบียบวาระที่  ๔  

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑          
ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ วันศุกรที่  ๒๔  ตุลาคม   
๒๕๕๑      ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๑๖   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอแกไขดังนี้ 
๑.  ในหนา  ๕  บรรทัดที่  ๗  จากทาย  แกไขจาก “และใหสภามหาวิทยาลัยดําเนิน

กราบบังคมทูล”  เปน  “และใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการกราบบังคมทูล ”   
๒.  ในหนาที่  ๖  บรรทัดที่ ๒  จากทาย  แกไขจาก “๒. งบรายได ซ่ึงเปนงบประมาณ

ที่จัดเก็บคาลงทะเบียนเรียนนักศึกษา”   เปน   “๒. งบรายได ซ่ึงเปนงบประมาณที่ไดจากการจัดเก็บ
คาลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ”   

 
มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       

วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๑   และแกไขขอความและตัดทอนขอความตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองสืบเนื่อง 
       ๓.๑  ในหนา  ๑๑  จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑   วาระที่ ๓.๖ รายงานผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ   ในยอหนาที่  ๒  ที่ประชุมเสนอแนะควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลตัวช้ีวัดตางๆโดย
แบงความรับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  นั้น   มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไดช้ีแจงวา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูแลว  คือมีการแตงตั้งผูดูแลตัวช้ีวัด ซ่ึงประกอบดวยรองอธิการบดีและ           
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดและผูเก็บขอมูลตัวช้ีวัด  



 ๔
 

๓.๒  ในหนา  ๑๒  บรรทัดสุดทาย  จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑   วาระ
ที่ ๓.๘  เร่ือง การอุทธรณผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ซ่ึงที่
ประชุมมีมติโดยใหอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดดังกลาวไปประชุมเลือกประธานและเลขานุการ
ตอไป และใหดําเนินการใหแลวเสร็จนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวตอไป  นั้น  ไดรับการ
ช้ีแจงจากอาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  ซ่ึงเปนอนุกรรมการชุดดังกลาววา  กําลังอยูระหวางการดําเนินการแต
ยังไมแลวเสร็จ รายละเอียดจะเสนอใหทราบในคราวตอไป  

๓.๓  ในหนา  ๑๕  จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑   วาระที่  ๕.๒ เร่ืองการ
สรรหาอธิการบดี  มติสภามหาวิทยาลัย  ใหรอการโปรดเกลาฯนายกสภามหาวิทยาลัยมากอน   จึง
ดําเนินการตอไปได  และในการประชุมครั้งตอไปใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี  นั้น  ไดรับการชี้แจงจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยวาไดบรรจุเปนวาระในการประชุมครั้งที่ 
๘/๒๕๕๑  วาระที่ ๓.๖   การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี แลว  

๓.๔  ในหนา  ๑๕  จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑   วาระที่ ๕.๓   เร่ือง
ติดตามเรื่องที่ใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ลูกจางที่จางจากเงินนอกงบประมาณ   มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอสภามหาวิยาลัยวาอยูระหวางการ
ดําเนินการเสนอคณะอนุกรรมการการจัดทําระเบียบและขอบังคับ ไดพิจารณาและดําเนินการตอไป  นั้น 
มหาวิทยาลัยไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการเบิกจายเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ
ลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ....   ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วาระที่ ๓.๓  แลว     

๓.๕  ในหนา  ๑๖  จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑  วาระที่  ๕.๕  เสนอให
มหาวิทยาลัยมีการประชุมกันนอกรอบกับนายกสภามหาวิทยาลัยกอนเพื่อเตรียมความพรอมของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหาร นั้น มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไดช้ีแจงวาอยู
ระหวางการดําเนินการไปบางแลว  แตยังไมไดกําหนดสถานที่และวันเวลา   

 
ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงตอที่ประชุมวามหาวิทยาลัยขอ

ถอน วาระที่  ๔.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยจรรยาบรรณคณาจารย พ.ศ.  ....    เนื่องจากเอกสารยังไมเรียบรอย   
 
 
 
 
 
 



 ๕
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๒ (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการรับ การจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ....  

              ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้      
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาแลวนั้น   เพื่อใหการ

ดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน
สูงสุด  และเปนไปตามความใน ขอ ๘ ขอ ๙ และ ขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  การรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ             
พ.ศ. ....  ขึ้น เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  ตอไป   

อนึ่ ง (ร า ง )ขอบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  การรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ            
พ.ศ. ....  ผานการพิจารณาของอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดทําระเบียบและขอบังคับ
ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑  แลว       

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  การรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
ปกติ พ.ศ. ....  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป     

 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติ(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  การรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ....  และใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๑  เปนตนไป 

 
 

๔.๓  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการเบิกจายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ
ลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ....   

ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้   
โดยที่เปนการสมควรใหมีการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย  การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ขึ้น  และ (ราง) ดังกลาวไดผานการ
พิจารณาของ คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  วันพุธที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แลว      



 ๖
มหาวิทยาลัยจึงไดนําเสนอ (ร า ง ) ร ะ เ บี ย บ มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ย

อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา         

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข  (ราง)ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   ดังนี้ 

๑. ใหขอบังคับนี้ครอบคลุมถึงลูกจางชั่วคราวซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมถึง
เดือนละแปดพันสองรอยบาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละหนึ่งพันบาท แตเมื่อรวมกับ
เงินเดือนหรือคาจางแลว ตองไมเกินเดือนละแปดพันสองรอยบาท 

๒.  ใหไปกําหนดคํานิยามความหมายของลูกจางชั่วคราวเพิ่มเติมใน(ราง)ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

๓. ขอบังคับนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป  
๔. ใหมหาวิทยาลัยไปกําหนดกรอบระยะเวลาการจายเงนิคาครองชีพช่ัวคราวลงใน

(ราง)ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการ
เบิกจายเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. .... 

๕. ใหมหาวิทยาลัยเตรียมขอมูลดานจํานวนบคุลากร  ดานสถานการณเงิน  และขอมูล
ทางการเงินเพือ่ใชประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเบิกจายเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ....  และใหนํากลับไป
ปรับปรุงแกไข และนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

  
๔.๔   ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ จากเงินรายไดของ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
   อาจารยประยูร  วีระพงษ  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  นําเสนอดังนี้ 

เนื่องจาก ปงบประมาณ   ๒๕๕๒   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มี
รายจายที่ขอตั้งงบประมาณรายจาย  จํานวน  ๑๗๒,๘๐๐  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดรอยบาท
ถวน) นอยกวางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๑  จํานวน  ๖๖๙,๘๐๐  บาท ( หกแสนหก
หมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) หรือรอยละ ๗๙.๔๙ ซ่ึงเปนงบประมาณรายจายที่ตั้งจากเงินรายได    คือ 



 ๗
เงินคาลงทะเบียนของนักศึกษาในโครงการการจัด การศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ปช.)  ในโครงการความ
รวมมือทางวิชาการ  จํานวน ๑๗๒,๘๐๐  บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)  คิดเปนรอย
ละ  ๘๐.๐๐  ของงบประมาณรายรับ ( ๒๑๖,๐๐๐  บาท) 

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามผลผลิต พบวา มีรายจายที่ขอตั้ง
งบประมาณรายจาย ในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา ดานสังคมศาสตร จํานวน ๑๗๒,๘๐๐  บาท  คิดเปน        
รอยละ ๑๐๐   

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามหมวดรายจาย พบวา มีรายจายที่ขอ
ตั้งงบประมาณรายจาย  เฉพาะในหมวดรายจายงบดําเนินงาน   จํานวน ๑๗๒,๘๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ 
๑๐๐  ของงบประมาณทั้งหมด   

 

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามหนวยงานพบวา หนวยงานที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ คณะศิลปศาสตร  จํานวน  ๑๔๕,๓๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ 
๘๔.๐๙   ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ไดแก  สํานักงานรองอธิการบดี  จํานวน ๒๔,๐๐๐  บาท คิด
เปนรอยละ ๑๓.๘๙  ของงบประมาณทั้งหมด  สําหรับหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณต่ําสุด
ไดแก ฝายแผนและพัฒนา   ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓,๕๐๐    บาท คิดเปนรอยละ 
๒.๐๓  ของงบประมาณทั้งหมด      

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพจึงเสนอ งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๒ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ  ตอไป              

 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๒ จากเงินรายไดของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
 

๔.๕  (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง  
 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้ 
 (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  เปนหลักสูตร

ใหมที่จะเริ่มใชในภาคเรียนที่   ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ที่ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ  และความรูทางดาน
ศิลปะการแสดง  สามารถสรางสรรคผลงานดานศิลปะการแสดง เพื่อสนองความตองการของ
สังคม  นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานศิลปะการแสดง  เปนผูมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและออกแบบงาน ดานศิลปะการแสดง  เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพดานศิลปะการแสดง  ดังนั้นศิลปะการแสดงจึงเปนสิ่ง
สําคัญ  และจําเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน  ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งของบัณฑิตหลักสูตร



 ๘
ศิลปะการแสดง คือตองมีความภาคภูมิใจ  ตระหนัก ในคุณคา  และเจตคติที่ดีตอศิลปะการแสดง  เพราะ
มีการผสมผสานเอกลักษณของไทยและสากล  บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดง  สามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน  และอาชีพอิสระ  อีกทั้งยังสามารถเขาศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นไดอีกดวย 

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา 
(ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการพัฒนา
เปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตร ไดยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๑  เมื่อวันศุกรที่  ๔ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยจึงขอนํา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป         
 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติ(ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง  

 
๔.๖   การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบด ี   

 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้ 
  ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายทองหลอ  วงษอินทร ให

ดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๘  ตั้งแตวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗  และการ
ดํารงตําแหนงอธิการบดี ของรองศาสตราจารย ดร. ทองหลอ  วงษอินทร จะครบวาระในวันที่  ๖ 
ธันวาคม  ๒๕๕๑  มีผลใหตองพนตําแหนงอธิการบดี ตามความในมาตรา ๓๐ แหง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ทําใหไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  อาศัยความตามมาตรา 
๓๓  วรรค  ๒  แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดวา  “ในกรณีที่ไมมี
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได หรือไมมีผู
ดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเปนผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 

 
 



 ๙
เพื่ อใหการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง บังเกิดผลดีตอ

การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยใหแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี ตอไป    

   

สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาผูสมควรเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  โดย
กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา  ดังนี้ 

๑.  ตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.  ตองเปนบุคคลที่ยินดีรับเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 
๓.  ตองเปนบุคคลที่ไมประสงครับการสรรหาอธิการบดีและถาถูกเสนอชื่อเปนผูรับ

การสรรหาอธิการบดี  ใหถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อนั้น 
๔.  ควรใหผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตงตั้งคณะที่ปรึกษาจากสภามหาวิทยาลัย

เพื่อปรึกษางานดานดังตอไปนี้ 
๑)   ดานการเงิน 
๒)  ดานวิชาการ 
๓)  ดานการวางแผนและงบประมาณ 

๕.  สภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอผูสมควรเปนที่ปรึกษา  ไดแก  
๑)  ศ.ดร.เดือน   คําดี     
๒)  ดร.อุทัย  ดุลยเกษม    
๓)  ศ.ดร.ไพฑูรย   สินลารัตน    
๔) ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและแตงตั้ง ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล  เปนผูรักษา

ราชการแทนอธิการบดี 
 
 

๔.๗ การกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหาร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 

          ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้   
                        ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี   ว าดวยการกํ าหนดระดับตํ าแหนงและการแตงตั้ งข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๑  ในขอ  ๔  กําหนดวา  “ ให  ก.บ.ม.  มีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงและการพิจารณาเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น  ตามขอบังคับนี้หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย”  ประกอบกับขอ  ๖ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคณะกรรมการ



 ๑๐
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย   พ .ศ .  ๒๕๕๑   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  ใน
คราวการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ไดมีมติเห็นชอบการกําหนด
ระดับตําแหนงประเภทผูบริหาร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จํานวน  ๑๔  ตําแหนง  ดังรายละเอียดที่แนบ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติการกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหาร  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  

 
ระเบียบวาระที่    ๕   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                                 ๕.๑ ผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

          ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้   
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่  ๑๖  ระดับความสําเร็จของการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ของมหาวิทยาลัย  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๑  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน  ก.พ.ร. )  เปนผูติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ในการ
นี้  ทุกคณะไดรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเรียบรอยแลว  สรุปไดวา  ใน
ปงบประมาณ  ๒๕๕๑  ไมมีผูกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของมหาวิทยาลัย     

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
มหาวิทยาลัย  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ             

 
มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖     เร่ืองอ่ืนๆ 
        ๖.๑  ในการประชุมครั้งตอไปใหประชุมในวันพฤหัสบดีที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑  

เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย   
๖.๒  ดร.พลสัณห   โพธ์ิศรีทอง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เสนอใหมหาวิทยาลัยตั้ง

สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และมีบุคลากรในการทํางานประมาณ ๔-๕  คน เพื่อเตรียมขอมูล  
เอกสารตางๆ  เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  และใหมีนักกฎหมายตรวจงานเอกสารดาน
กฎหมายกอนเขาสภามหาวิทยาลัยดวย 

 
 
 
 



 ๑๑
 
๖.๓  อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  นําเสนอเรื่อง 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมีสิทธิ์ในการเสนอชื่ออธิการบดี ในเรื่องการสรรหาอธิการบดี 
 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบในหลักการใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวนรวมใน

การสรรหาอธิการบดี  สวนรายละเอียดมอบใหคณะทํางานหรือฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการแตไมใชการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้  

 
เลิกประชุม ๑๗.๔๕  น. 
 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
ผูตรวจรายงานการประชุม  


