
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๙/๒๕๔๙ 
วันศุกรท่ี    ๑๗   พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
๒. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร. ทองหลอ วงษอินทร อธิการบดี 
๔. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑๐. ผศ.จารึก สงวนพงษ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๑. นางทิพา มั่นทน กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๕. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๖. ผศ.ประสาน ยิ้มออน กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๗. นายชาตร ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๘. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุม  
 

๑. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ฤดี   กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๓. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
๔. นางสิทธา มณีแสง คณบดีคณะครศุาสตร 
๕. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๗. ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกลุ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๘. นางสาวฉววีรรณ   ศิละวรรณโณ หัวหนางานสํานักงานอธิการบดี 
๙. นายไพศาล สังขฉ่ํา ผูชวยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ 

๑๐. ผศ.สมศิริ อรุโณทัย รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๑. ผศ.รุงรัตน เหลืองนทีเทพ รองผูอํานวยการฝายวิชาการศูนยกรุงเทพมหานคร 
๑๒. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๓. ผศ.อัมพร พัฒนอมร ประธานหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๑๔. นางพรรณนา มงคลวิทย คณะกรรมการหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๑๕. นางสาวปทมา ร่ืนสุข คณะกรรมการหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๑๖. นางกนกพร กาลจักร กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 
  
 

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๒๐  น. 
   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมือ่ตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

 



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุม   

       ไมมี 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๔๙ 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คร้ังที่ ๘/๒๕๔๙  วันพุธที่  ๒๕  ตุลาคม   
๒๕๔๙    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๑๔ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๘/๒๕๔๙   โดยใหแก ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 

  ๑.   ใหแกไขคํานิยาม คําวา “โครงการพิเศษ”  หมายความวา โดยใหแกไขเปน  
“โครงการพิเศษ”  หมายความวา โครงการการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีการ
บริหารหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยรวมมือกับบุคคลอื่น โดยใหเพิ่ม “หรือมีวัตถุประสงคมุงท่ีจะใหเล้ียง
ตนเองไดและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนโครงการพิเศษ”  ตอทาย คําวา  ”กับบุคคลอ่ืน” 

๒.  ในขอ  ๔ คาใชจายในโครงการใหเบิกจายดังนี้   ในขอ ๔.๒ ใหแกไขจาก
ขอ ๔.๒ เปนในขอ ๔.๓  และใหแกไขเปน คาตอบแทนสําหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยใหจายไดไม
เกินกึ่งหนึ่งของอัตราดังกลาวขางตน  ในขอ ๔.๑  โดยใหเพิ่ม     และขอ ๔.๒  ตอทาย 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

     ๓.๑ การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิประเภทท่ี ๕ (๓) ทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
และนิติศาสตร เพื่อเสนอชื่อเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ      
             ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอดังนี้     
             ตามหนังสือของคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
ดวนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/กดส./ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การสรรหาสมาชิกสมัชชา
แหงชาติ สรุปไดวา ใหมหาวิทยาลัยแจงชื่อผูทรงคุณวุฒิ ประเภท ๕(๓)(ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตร รัฐ
ประศาสนศาสตร และนิติศาสตร) จํานวน ๒ คน ซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ในการเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ตามขอ ๒ ของประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ   ตามที่กําหนดไวในคูมือ
การสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาตินั้น สภามหาวิทยาลัยเปนผูคัดเลือก กระบวนการคัดเลือกใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   



 ๔

            ในการนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอชื่อคณาจารย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรซ่ึงมีคุณสมบัติและมีสิทธิไดรับการสรรหาจํานวน ๓ คน คือ  
             ๑. ศาสตราจารย พลโท ดร.โอภาส   รัตนบุรี     
             ๒. วาที่รอยตรี อดุลย     วิวัฒนปฐพี      
             ๓. นายสุทธินันท     สายสุวรรณ      
             ดังบัญชีรายช่ือที่คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สรุปแนบสงมา  
             นอกจากผูสมัครทั้ง ๓ คน ขางตนแลว ยังมีใบสมัครของ นายนเรศ จิตสุจริตวงศ 
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ไดสมัครเขารับการคัดเลือก โดยใชคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ ประเภท ๕
(๓) อีกคนหนึ่ง    เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ คณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชา
แหงชาติ มหาวิทยาลัยจึงเสนอชื่อบุคคลทั้งสี่คน ตามที่กลาวขางตนเขารับการคัดเลือกจากสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อเปน สมาชิกสมัชชาแหงชาติ จํานวน ๒ คน และมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการจัดสง
รายช่ือและรายละเอียดของผูไดรับการคัดเลือกใหกับ คณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิก
สมัชชาแหงชาติ ตอไป 

   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ  การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิประเภทที่ ๕ (๓) 
ทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร เพื่อเสนอชื่อเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ จํานวน  ๒  คน คือ     
                                      ๑) วาที่รอยตรี อดุลย วิวัฒนปฐพี              
                                     ๒) ศาสตราจารย พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี               
 

    ๓.๒   (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๙          
                ผศ. อัมพร  พัฒนอมร  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  นําเสนอดังนี้                     
                ดวยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในปจจุบันภาษาอังกฤษไดมี
บทบาทและมีความสําคัญมากในสังคมและการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานธุรกิจ การ
จัดการศึกษาทางดานนี้จึงตองพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตัวหลักสูตรจึง
ไดมีการปรับปรุงใหมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย ที่จะสงผลตอ ความรู ความสามารถ และคุณภาพของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จึงตองการที่จะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ   

 
 



 ๕

  ดังนั้น คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๙โดยยึดแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว และผาน การ
พิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    จากการประชุม             
คร้ังที่ ๙/๒๕๔๙    เมื่อวันที่  ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙      มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรื่อง  (ราง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามความพรอมและศักยภาพของคณาจารย
ประจําหลักสูตรวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กําหนดไวหรือไม  
การเรียนการสอนดําเนินการอยางไรมีการใชหองปฏิบัติการในการเรียนการสอนหรือไมอยางไร  ซ่ึง
ไดรับการชี้แจงจากผูรับผิดชอบ  ในการนําเสนอหลักสูตร ในประเด็นตางๆที่มีการสอบถาม 

  นอกจากนั้นยังมีการซักถามถึง  ผูที่จะรับเขาเรียนในหลักสูตรดังกลาววามี
คุณสมบัติอยางไร  จํานวนเทาใด เรียนจบแลวจะไปทําอะไร  ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากผูรับผิดชอบ  ในการ
นําเสนอหลักสูตรเชนกัน 

 
                  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมีขอเสนอแนะ   ดังนี้ 
   ๑)  การจัดกิจกรรการเรียนการสอนใหเนนการฝกปฏิบัติทั้งในดาน    
การอาน  การพูด และการเขียน 
   ๒)  ความพรอมและศักยภาพของผูสอน 

       ๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙    
   ผศ. นันทะ  บุตรนอย  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอดังนี้ 
   ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      ในพระบรมราชูปถัมภ                   
มีองคประกอบของบุคลากรทั้งในสวนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
อ่ืนๆ เพื่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรเหลานั้นเขามามีสวน
รวมในการรับผิดชอบและการบริหารมหาวิทยาลัยในบางระดับประกอบกับในชวงเดือนธันวาคมจะเปน
ส้ินสุดวาระของสภาคณาจารยและขาราชการที่จะมีการดําเนินการเลือกตั้งใหม มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา
ดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อที่จะแกคํานิยามวา  คณาจารยประจําและ
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ขาราชการเพื่อใหครอบคลุมพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดวยโดยแกไขในขอที่  ๓  ของ
ขอบังคับเดิม  โดยคณาจารยประจํา  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   สวน
ขาราชการ  หมายความวา  เปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน  ใน
สวนที่แกไขก็มีอยู  ๒  ตัวที่นิยาม เพื่อพิจารณาอนุมัติ      
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ไดสอบถามเกี่ยวกับจํานวนของบุคลากรที่อยูใน
สายสนับสนุนที่ไมไดเปนขาราชการและการใหสิทธิกับบุคลากรเหลานั้น  ซ่ึงมติไดรับการชี้แจงจากผู
นําเสนอในประเด็นเหลานั้น 

            มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙  และใหแกขอความ ดังนี้ 
 “คณาจารยประจํา”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานราชการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี ที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
 “ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  และใหเติมขอความ “และหมายความรวมถึง ผูซ่ึงปฏิบัติงาน
ในสายสนับสนุน โดยมิไดเปนขาราชการพลเรือนดวย”      
     
              ๓.๔  (ราง)  ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
เร่ือง เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙       
        ผศ. จารึก  สงวนพงษ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  นําเสนอดังนี้
        โดยที่เปนการสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีเครื่องแบบเปนลักษณะ
เดียวกัน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย สภาคณาจารยและขาราชการซึ่งไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยใหจัดทํา (ราง) เครื่องแบบสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไดสํารวจความคิดเห็นของ
พนักงานเรียบรอยแลวสวนใหญมีความเห็น ดังนี้    เครื่องแบบพนักงาน มี ๒ ชนิด คือ   
    ๑.   เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ใชชุดสากลนิยม    
    ๒. เครื่องแบบพิธีการ ใชในโอกาสงานพิธี ประกอบดวยหมวก เสื้อ กางเกง 
กระโปรง เครื่องหมายแสดงสังกัด ใชเชนเดียวกับขาราชการ ยกเวน อินทรธนูเปนตามแบบที่แนบทายนี้ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานไดเห็นชอบเรียบรอยแลว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
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   กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงการแบงแยกชั้นของพนักงาน
ผูใชเครื่องแบบนี้การเรียกชื่อลายของเครื่องหมาย  การใชเครื่องหมายครุฑกับเครื่องแบบ  การบงบอกถึง
ความเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  การเปนสากลของเครื่องหมายและเครื่องแบบรวมถึงความเปน
ราชภัฏ  ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากผูนําเสนอในประเด็นเหลานั้น 
 
              มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ (ราง)  ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  เร่ือง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีขอเสนอแนะ  
ในการใชเครื่องหมาย ในเครื่องแบบ ฯ ดังนี้ 
                                                 ๑) ไมควรใชเครื่องหมายครุฑ แตใหนําเครื่องหมายพระราชลัญจกร
ไดรับพระราชทานมาใชทั้งหมด เชน ปกเส้ือ กระดุม หนาหมวก เปนตน อินทรธนูในนําไปตรวจสอบ
ลวดลายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และใหนํา (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  เร่ือง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ให
คณะอนุกรรมการการจัดทําระเบียบและขอบังคับ พิจารณาแกไขกอนประกาศใช 
 
 

                                              ๓.๕  ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
วไลยอลงกรณ      ในพระบรมราชูปถัมภ                                                            
    นายไพศาล  สังขฉ่ํา   ผูชวยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ    นําเสนอดังนี้            
   ปงบประมาณ   ๒๕๕๐ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มี
รายจายที่ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ จํานวน ๑,๖๑๖,๖๐๐ บาท   นอย
กวางบประมาณรายจายปงบประมาณ ๒๕๔๙ จํานวน ๑๖,๖๘๓ บาท หรือรอยละ ๑.๐๓ โดยแบงเปน
งบประมาณรายจายที่ตั้งจายจากเงินรายได ๓  สวน ดังนี้ 

 (๑) งบประมาณที่ตั้งจายจากเงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) และเงิน
คาลงทะเบียนของนักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ในโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการจํานวน ๗๓๗,๘๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐  ของงบประมาณรายรับ (๙๒๒,๒๕๐ บาท)
   (๒) งบประมาณรายจายที่ตั้งจากเงินคงคลังในโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ และโครงการสมทบทางวิชาการ เปนจํานวน ๘๗๘,๘๐๐ บาท   
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 เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามผลผลิต พบวา มีรายจายที่ขอ
ตั้งงบประมาณรายจายในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จํานวน ๑,๔๘๖,๖๐๐ บาท คิดเปนรอย
ละ ๙๑.๙๕  ผลผลิตดานผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘.๐๕  เมื่อ
พิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามหมวดรายจาย พบวา มีรายจายที่ขอตั้งงบประมาณรายจายในหมวด
รายจายงบดําเนินการมากที่สุด จํานวน ๗๘๖,๖๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๘.๖๔ รองลงมาคืองบบุคลากร
จํานวน ๕๕๐,๕๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๔.๐๒ และงบอุดหนุน คิดเปนรอยละ ๑๗.๓๒   
   เมื่อพิจารณางบประมาณรายจายจําแนกตามหนวยงานพบวา หนวยงาน
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ ฝายบริหาร จํานวน ๖๒๙,๑๐๐บาท คิดเปนรอยละ ๓๘.๙๒ 
ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ไดแกคณะศิลปศาสตร จํานวน ๕๗๒,๖๐๐ บาท คิดเปน   รอยละ 
๓๑.๕๔   ของงบประมาณทั้งหมด สําหรับหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณต่ําสุดไดแก ฝาย
กิจการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๙๓ ของงบประมาณ
ทั้งหมด     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพจึงเสนอขออนุมัติงบประมาณของสถาบันการ          
พลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ    ตามเอกสารงบประมาณที่แนบ  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 

              มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ                           
                             
ระเบียบวาระที่  ๔        เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
  ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอดังนี้    

       ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ    จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติ  อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตร ของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษา
ภาคพิเศษและนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตาม
หลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรวมทั้งสิ้นจํานวน   ๒๙๗  ราย  อนึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติ   
การขออนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรแลว   ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา   ๒๕๔๘   วันที่   ๓  พฤศจิกายน    ๒๕๔๙   

 

                                มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร 



 ๙

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๕.๑   อาจารยอดุลย วิวัฒนปฐพี  กรรมการผูแทนคณาจารย เสนอเรื่อง การแกไขให
สิทธิแกพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ   ในการสรรหาคณบดี   การสรรหาอธิการบดี   
เนื่องจากเปนคณาจารยในคณะเชนกัน  
                              ๕.๒   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที ่
๑๐ /๒๕๔๙   ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ในวันศุกรที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.         
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  น. 
 
 

        นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  


