
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๑ 
วันอังคารที่  ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๑  

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

๑. รศ.ดร. ทองหลอ    วงษอินทร อธิการบดี 
๒. อาจารยจิตเจริญ   ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๓. ศ.ดร.เดือน   คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๔. รศ.ดร.  กาญจนา    วัธนสุนทร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ดร. คมศร   วงษรักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศ.ดร. ดิเรก    ปทมสิริวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ร.ต.อ.ดร.นิติภมูิ    นวรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ผศ.ปรีชา     เศรษฐีธร 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. ผศ.นันทะ   บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.สมบัติ    คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๗. อาจารยสิริเจษฎ   รัตนจรณะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๘. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๙. ผศ.ณรงคศักดิ ์   มณีแสง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๒๐. อาจารยนเรศมนัต   เพชรนาจักร กรรมการผูแทนคณาจารย 
๒๑. รศ.ศิริพร   ศรีเชลียง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๒๒. วาที่รอยตรีอดลุย    วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 



 ๒
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 

๑. นายมีชัย     ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ        

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.อิทธิ คําเพราะ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๔. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๖. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๗. ผศ.สิทธา มณีแสง คณบดีคณะครศุาสตร  
๘. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๙. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
๑๐. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑. ดร.สุเทพ บุญซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต ผูอํานวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
๑๓. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๑๔. อาจารยมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๕. ผศ.สิทธิพร สุวรรณโฉม นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๑๐  น. 
ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
ขอ ๑๒   เมื่อประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   ใหกรรมการที่มีอายุสูงสุดที่มาทําหนาที่เปน
ประธานชั่วคราว เพื่อใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหนึ่งผูใดเปนประธาน  จากขอมูลของสภามหาวิทยาลัย 
พบวาผูที่มีอาวุโสสูงสุด คือ  ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงเรียนเชิญ ผศ.ปรีชา 
เศรษฐีธร   ทําหนาที่เปนประธานชั่วคราวเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเลือกประธานที่ประชุมตอไป   

ประธานชั่วคราวขอใหอธิการบดีแนะนํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเพื่อใหที่
ประชุมไดทําความรูจัก  เพื่อที่จะไดเลือกประธานของที่ประชุม  ไดอยางเหมาะสมตอไป  และที่ประชุม
เลือก ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร   เปนประธานที่ประชุม  และใหปฏิบัติหนาที่ทุกครั้งที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ไมสามารถเขาประชุมได  

 
 
 
 



 ๓
 

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  ประธานในที่ประชุม เมื่อตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  มาครบ
องคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   
     ๑.  เลขานุการแนะนําเอกสารที่แจกใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหทราบ
เปนเบื้องตน ดังนี้  

เอกสารหมายเลข  ๑    ประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข  ๒    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
เอกสารหมายเลข  ๓   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 
เอกสารหมายเลข  ๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 
เอกสารหมายเลข  ๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 
เอกสารหมายเลข  ๖ พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  

พ . ศ .  ๒๕๕๐ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  การแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม-

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ-
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม-
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เอกสารหมายเลข  ๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ . ศ.  ๒๕๔๗ 

   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒ ) พ . ศ.  ๒๕๕๑ 

เอกสารหมายเลข  ๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เอกสารหมายเลข   ๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑ 
เอกสารหมายเลข  ๑๐    กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕  ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - 

๒๕๕๖) 
 
 



 ๔
 

๓.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงเรื่องการจัดเอกสารประกอบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะจัดสงใหเปนเอกสารเทาที่จําเปนยกตัวอยาง  เชน  เอกสารที่เปนเรื่องของ
หลักสูตร  แตถาเปนเอกสารประกอบวาระการประชุมมหาวิทยาลัย  เชน  ขอบังคับ  ระเบียบตางๆ  จะอยู
ที่เว็บของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงสามารถโหลดขอมูลได  จาก www.vru.ac.th   หัวขอ “ ระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ”   ถาเปนเอกสารลับจะไมขึ้นในเว็บไซด  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสงเปน
เอกสารใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๑          
ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ วันศุกรที่  ๒๓  
พฤษภาคม ๒๕๕๑    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –๒๐   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอแกไขดังนี้ 
๑. ในหนา  ๔  แกไขขอความจาก “นายกสภามหาวิทยาลันมีดําริที่จะใหมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการปรับปรุงแกไข  ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ไปชวย
เกี่ยวกับสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกฎหมายใหมที่ประกาศใชโดยใหมหาวิทยาลัย
รีบดําเนินการ” เปน  “ นายกสภามหาวิทยาลัยมีดําริใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับปรุงแกไข  ขอบังคับ
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   เพื ่อใหเก ิดสิทธิ ์หร ือม ีส ิทธิ ์ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  ป ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ฉบับที่  ๒  ป  ๒๕๕๑ ” 

๒.ในหนา  ๑๙  แกไขขอความจาก “มติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและรับรองการ
อนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร ” เปน “มติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการอนุมัติอนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตร ” 

๓. ในหนา ๑๙  วาระที่ ๔.๒  เร่ืองรับรองรายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม – 
เมษายน ๒๕๕๑  ใหแกไข  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๑  
เปน   เห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑   

๔. ในหนา ๒๐  วาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ ขอ ๕.๑  แกไขขอความจาก “ใหคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการขึ้นเงินเดือนหรือปรับขึ้นเงินรายไดของลูกจาง”  เปน  “กรรมการผูแทน
คณาจารยเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการเพิ่มคาครองชีพใหแกลูกจางและขาราชการชั้นผูนอย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี” 

๕. ในคราวตอไปในนําวาระเรื่องการอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร เขา
วาระการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

 
 



 ๕
 
มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       

วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑   และแกไขขอความและตัดทอนขอความตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑   แนะนํามหาวิทยาลัย 

ผศ.นันทะ  บุตรนอย  รองอธิการฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอดังนี้   
มหาวิทยาลัยนําเสนอ การแนะนํามหาวิทยาลัย เปนวีดีทัศน และนําเสนอผลการ

ดําเนินงาน  ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ของมหาวิทยาลัย  (ตามเอกสารแนบ)  
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการนําเสนอ   ปรัชญา  
วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ของมหาวิทยาลัย  

 
 

๓.๒   การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
  ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้   
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยครบวาระเมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๑  แลว

นั้น  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๔๗  ขอ  ๕  ความวา ใหมีคณะกรรมการ
สรรหาคณะหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย  

 (๑)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน 

 (๒) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน เปน
กรรมการ 

 (๓) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหารจํานวนสอง
คน เปนกรรมการ 

 (๔) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําจํานวนสองคน เปน
กรรมการ 

ใหประธานเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนเลขานุการ            
 เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูป ถัมภ  จั งหวัดปทุมธานี  ว าด วยคุณสมบัติ และวิ ธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา นายก
สภามหาวิทยาลัย ตามความในขอ ๕ ของขอบังคับดังกลาว   

 
 
 



 ๖
 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติแตงตั้งกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

๑. ศาสตราจารย พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี  ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน กรรมการ 
๓. รอยตํารวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน  กรรมการ 
๔. อาจารยสิริเจษฎ   รัตนจรณะ กรรมการ 
๕. วาที่รอยตรีอดุลย   วิวัฒนปฐมพี กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ มณีแสง  กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา โกศลานันทกุล กรรมการ 

 
๓.๓   การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้   
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด

ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตของ
นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑ
ของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย แลว
รวมทั้งสิ้น  ๑,๗๐๕  ราย  ประกอบดวย ระดับอนุปริญญา   ๒  ราย ระดับปริญญาตรี   ๑,๕๑๙ ราย ระดับ
ปริญญาโท   ๒๐  ราย และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ๑๖๔  ราย   มีรายละเอียดดังนี้   

๑.ผูขอรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
มีจํานวน  ๗๓๔  ราย  ซ่ึงผานการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกรที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑  ประกอบดวย  

        ๑.๑  ระดับอนุปริญญา ๑  ราย 
 ๑.๒  ระดับปริญญาตรี ๗๒๕  ราย  
 ๑.๓  ระดับปริญญาโท ๘  ราย  
๒.   ผูขอรับอนุมัติอนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร

บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครูเมื่อ วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  มีจํานวน  ๘๐๒  ราย  ประกอบดวย  
          ๒.๑  ระดับอนุปริญญา ๑  ราย  
 ๒.๒  ระดับปริญญาตรี ๖๓๖  ราย  
 ๒.๓  ระดับปริญญาโท ๑   ราย 
 ๒.๔  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ๑๖๔  ราย  
 
 
 



 ๗
 
๓.   ผูขอรับอนุมัติปริญญาบัตรเมื่อ วันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๑  มี

จํานวน  ๑๖๙  ราย  ประกอบดวย  
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๑๕๘   ราย  
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท ๑๑   ราย 

 โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑   วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  และ 
วันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๑  ตามลําดับ  

 
มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติอนุปริญญาบัตร ปริญญา

บัตร ของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตาม
หลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
และการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่   ๕/๒๕๕๑   เมื่อวันศุกรที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ แลว รวมทั้งสิ้น  ๗๓๔  ราย  ประกอบดวย ระดับอนุปริญญา  ๑ รายระดับปริญญาตรี  
๗๒๕ รายและระดับปริญญาโท  ๘  และใหมีผลตั้งแต วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
การนําเสนอการอนุมัติผลปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ใหนํา

หัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและการตีพิมพเผยแพรผลงานของวิทยานิพนธของ
นักศึกษา  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา  
 

๓.๔  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 

    ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดครบวาระการดํารง
ตําแหนงเมื่อวันที่   ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๑  แลวนั้น ตามความแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี   วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๔  ที่กําหนดวา  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ก.พ.ต. คณะหนึ่ง
ประกอบดวย  ประธานกรรมการซึ่งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ.  จํานวน ๕  ถึง  ๑๐  คน ซ่ึง
ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย   
                หมายเหตุ        
                        บัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย  มีดังนี้    
                                 

 
 



 ๘
 

๑. สาขาวิชาศึกษาศาสตร                                                 
๒. สาขาวิชามนุษยศาสตร ศานา และเทววิทยา 

๓. สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป                    
๔. สาขาวิชานิติศาสตร 

 ๕. สาขาวิชาสังคมศาสตร                                                
๖. สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาต ิ

 ๗. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร                                         
๘.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตร และการประมง 

      ๙. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร      
                        เพื่อใหมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี   วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยจึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามความในขอ ๔ ของบังคับดังกลาวตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ   
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

 ๑.   รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธนสุนทร    ประธานกรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี      กรรมการ 
 ๓ . ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน    กรรมการ 
 ๔.  ศาสตราจารย ดร.สมพงษ ธรรมพงษา     กรรมการ 
 ๕.  ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ     กรรมการ 
 ๖.   ศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิวัฒนวงศวนา     กรรมการ 
 ๗.  ศาสตราจารย ดร.พิชิต พิทักษเทพสมบัติ    กรรมการ 
 ๘.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์      เลขานุการ 
 ๙.   ผูชวยศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย     ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙
ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

        ๔.๑  รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม  - กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 
  นางนิธิวดี  เจริญสุข  หัวหนางานการเงิน  นําเสนอ  ดังนี้ 

    รายงานการเงินประจําเดือน พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ คือ  งบ
ที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่  ๓๑   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  เพื่อทดสอบ
ความเทากันของยอดรวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานเงินประจําเดือนพฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยควรมีคณะทํางาน ที่ไดรับการมอบหมายใหดูแลผลประโยชนที่เกิด
จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุดจากเงินสะสมดังกลาว และมหาวิทยาลัยอาจ
จัดสรรเงินสะสมที่มีอยูเพื่อกิจการที่ไดรับผลตอบแทนสูงกวา  เชน การฝากประจํา  การซื้อพันธบัตร
รัฐบาลหรือการลงทุนอื่นๆ  
    
 

      มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการเงินประจําเดือน 
พฤษภาคม  - กรกฎาคม  ๒๕๕๑  
  
ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
   ๑.  แจงเรื่องกําหนดการประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดเอาไวตั้งแต
ตนป คือศุกรที่ ๓ ของทุกเดือน   
   ๒.  แจงกําหนดการประชุมครั้งตอไป เปนวันศุกรที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑  
เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

  ๓.  มหาวิทยาลัยไดจัดทําประวัติ ของทุกทานลงในเอกสาร  และทําเปนเว็บ
ไซดเพื่อเผยแพร ไมทราบวามีขอผิดพลาดประการใดหรือไม ถามีก็โปรดแจงที่ทางฝายเลขานุการทราบ
โดยดวน อีกประการหนึ่ง ที่อยูที่ทางฝายเลขานุการจะประสานในการสงเอกสาร หรือเชิญประชุม จะ
ยึดถือตามเอกสารที่ปรากฏอันนี้เอาไวกอน  แตถาทานมีการเปลี่ยนแปลงก็จะขอทราบภายหลัง 

  ๔. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําระเบียบ
ขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย  ดังรายชื่อดังตอไปนี้ 

๑. นายมานิตย  จิตตจันทรกลับ ประธานกรรมการ 
๒. ศ. พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี  รองประธานกรรมการ 
๓. ดร.พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง กรรมการ 
๔. ผศ.นันทะ  บุตรนอย กรรมการ 
๕.  ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  กรรมการ 
๖.  ผศ.อรรณพ  บุญถนอม กรรมการ 



 ๑๐
 

๗. ผศ.ประหยัด ศิริจันทร กรรมการ 
๘. นายจิตเจริญ  ศรขวัญ  กรรมการ 
๙. วาที่รอยตรีอดุลย วิวัฒนปฐมพี กรรมการ 
๑๐. นายสุทธินันทน สายสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.   นางสาวสิชล สุวรรณสถิตย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
โดยใหอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่ พิจารณากลั่นกรองระเบียบและขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยกอนเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและงานอื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ๕.  ในเดือนกันยายนสภามหาวิทยาลัยจะมีการประชุม  ๒ คร้ัง  ในวันจันทรที่  

๑๕  กันยายน  ๒๕๕๑  และวันศุกรที่  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๑  เวลา ๑๔.๐๐ น. และทางฝายเลขานุการจะ
ดําเนินการทําหนังสือเชิญประชุมแจงไปอีกทีหนึ่ง 
 
เลิกประชุม ๑๖.๓๐  น. 
 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
ผูตรวจรายงานการประชุม  


