
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๗/๒๕๔๙ 
วันศุกรที่    ๑๕   กันยายน   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 

 
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 ิ
๖. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๒. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายกรุงเทพมหานคร 
๓. นางสิทธา มณีแสง คณบดีคณะครศุาสตร 
๔. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๖. นายสิริเจษฎ รัตนจรณะ คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๗. นายวิวัฒน คลังวิจิตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘. นายวรพจน บุษราคัมวด ี แทนคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
๙. นางสาวกรรณกิาร พราหมณสําราญ แทนหวัหนาสํานักงานอธิการบดี 

๑๐. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๒. นายอํานาจ มั่นทน ผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร 
๑๓. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๔. ดร.ภิเษก จันทรเอี่ยม รองประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา 
๑๕. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานกรรมการประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
๑๖. ดร.วิมล หอมยิ่ง กรรมการประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
๑๗. รศ.ดร.สมาน งามสนิท กรรมการประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
๑๘. ดร.พิทยา ถลกภักด ี อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๑๙. นางสุภารัตน คําเพราะ นักวิชาการศึกษาโครงการปริญญาเอก 

 
  



 ๓

เปดประชุมเวลา    ๑๔.๒๐  น. 
   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมือ่ตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุม 

         ไมมี 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๔๙ 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙  วันพฤหัสบดีที่  ๓๑
สิงหาคม   ๒๕๔๙    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๑๒ 
  

 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๖ /๒๕๔๙   โดยใหแก ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑.  ในหนา ๙  มติสภามหาวิทยาลัย ขอ ๑  “ใหเพิ่มวิชากฎหมาย”  แกไขเปน  “ให
เพิ่มวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย” 
  
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑  (ราง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
           รศ.ดร. สมาน  งามสนิท  กรรมการประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต   นําเสนอดังนี้ 
          เพื่อใหการผลิตมหาบัณฑิต  ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความ
หลากหลายสาขาและตอบสนองตอความตองการของสังคม มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพฒันา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ตามคําสั่งที่  ๙๗๕/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สําหรับใชเพื่อจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาตอไป 
         คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ได
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  เสร็จเรียบรอย  และ
นําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ฯ  ในการ
ประชุม  คร้ังที่  ๘/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๔๙    สภาวิชาการมีมติใหปรับปรุงแกไขและนํา 
(ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 



 ๔

        ๓.๒   (ราง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   รศ.ดร. สมาน  งามสนิท  กรรมการประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต   นําเสนอดังนี้ 
   เพื่อใหการผลิตดุษฎีบัณฑิต  ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรที่เปนผูบริหารและนักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร  ใน
องคกรภาครัฐและเอกชน   มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ตามคําสั่งที่  ๙๗๕/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เพื่อดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สําหรับใชเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยตอไป 
   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต    ได
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  เสร็จเรียบรอย  และ
นําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ฯ  ในการ
ประชุม  คร้ังที่  ๘/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๔๙    สภาวิชาการมีมติใหปรับปรุงแกไขและนํา 
(ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต    เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป  
       

  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบอนุมัติ  ๒  หลักสูตร คือ (ราง)หลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และ (ราง)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
 
      ๓.๓    (ราง)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา 
   ดร. ภิเษก   จันทรเอี่ยม   รองประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  นําเสนอดังนี้ 
   เพื่อใหการผลิตดุษฎีบัณฑิต  ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรที่เปนผูบริหารและนักวิชาการดานการศึกษา ในองคกรภาครัฐ
และเอกชน   มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา การ
บริหารการศึกษา  ตามคําสั่งที่  ๑๕๑๙/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   สําหรับใชเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต  
ของมหาวิทยาลัยตอไป 
         คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา   ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  เสร็จ
เรียบรอย  และนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ฯ  
ในการประชุม  คร้ังที่  ๘/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๔๙    สภาวิชาการมีมติใหปรับปรุงแกไข



 ๕

และนํา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป 

 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ  (ราง)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
สาขาการบริหารการศึกษา    โดยมีประเด็นแกไขและ ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑. ดานการพิสูจนอักษร 
๒. ใหปรับแก คุณสมบัติของผูเขาเรียน เปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทสาขาการบริหารการศึกษา  หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง  และมีคะแนนเฉลีย่
สะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  

 
        ๓.๔   (ราง)   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาหลักสูตรและการสอน 
    ผศ.ดร. สมบัติ   คชสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
   เพื่อใหการผลิตดุษฎีบัณฑิต  ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรที่เปนผูบริหารและนักวิชาการดานการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอน  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา
หลักสูตรและการสอน  ตามคําส่ังที่  ๑๕๑๘/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  สําหรับใชเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต  ของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
         คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการ
สอน     ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  เสร็จ
เรียบรอย  และนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ฯ  
ในการประชุม  คร้ังที่  ๘/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๔๙    สภาวิชาการมีมติใหปรับปรุงแกไข
และนํา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ   (ราง)   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาหลักสูตรและการสอน    โดยมีประเด็นแกไขและ ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑. ดานการพิสูจนอักษร 
๒. ใหปรับแก คุณสมบัติของผูเขาเรียน เปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทสาขาทางการศึกษา  หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๐๐  

 



 ๖

      ๓.๕    ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ผศ.นันทะ  บุตรนอย   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอดังนี้ 
   ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๑) 
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อใชในการดําเนินภารกิจตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
   ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการภารกิจดังกลาว  เปนไปตามวัตถุประสงคและ
บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง)
เอกสารงบประมาณรายจาย  งบประมาณแผนดิน   และงบเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๐  
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ   โดยมีสาระสําคัญ  ๒  สวน  ดังนี้ 
   (๑)  การจัดสรรงบประมาณแผนดิน  ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ  
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  ไปพลางกอน  
จํานวน  ๑๕๗,๘๐๙,๐๐๐  บาท 
   (๒)  การจัดสรรงบเงินรายได  ที่ขอตั้งเปนงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยจํานวน  ๓๓๖,๐๓๐,๐๐๐  บาท  ประกอบดวย 
             (๒.๑)  งบประมาณรายจายที่ตั้งจากเงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) จํานวน 
๕๖,๕๗๙,๐๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ  ๙๖.๙๘  ของประมาณการรายรับ (๕๘,๓๓๕,๔๐๐ บาท) 
              (๒.๒) งบประมาณรายจายที่ตั้งจากคาลงทะเบียนของนักศึกษาและเงิน
รายรับอื่นในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) จํานวน  ๑๙๕,๔๕๑,๐๐๐  บาท คิดเปน   
รอยละ ๗๘.๑๗  ของงบประมาณรายรับ (๒๕๐,๐๔๙,๒๐๐  บาท) 
               (๒.๓)  งบประมาณรายจายที่ตั้งจายจากเงินคงคลัง  ในโครงการการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ปช.)  จํานวน  ๘๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท        

 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจํา

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๐ และอนุมัติงบประมาณรายจายงบเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
   ๓.๖   (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....                                                                                                          
               ผศ.อิทธิ  คําเพราะ   รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอดังนี้                  
               ตามที่มีกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ฯ     มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๔๘  และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง
การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ  มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน 
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๒๕๔๙  นั้น      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคหก  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และ มาตรา  ๑๘ 
(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงเรียนเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .....   

มติสภามหาวิทยาลัย  ใหนํา (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ....  นํากลับไปปรับปรุงใหม โดยมี
ประเด็นแกไขและ ขอเสนอแนะ  ดังนี้  

๑) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา การแบงหนวยงานในระดับที่ต่ํากวา
งาน  มีความละเอียดมากเกินไป  ควรกําหนดเปนงาน  ของแตละสวนราชการและนําหนวยงานที่แบงไว
นั้นไปเขียนเปนคําอธิบายภารกิจของงานวามีความคลอบคลุมในเรื่องอะไรบาง  มีภารกิจเปนอยางไร 
งานบางงานอาจหลอมรวมกันได  เพื่อไมใหมีคนมากเกินไปซึ่งจะเปนภาระของมหาวิทยาลัย  ในการที่
จะหาบุคลากรมารองรับหรือปฏิบัติงานเหลานั้น 

๒)ใหคณะวิทยาการจัดการ นําไปศึกษาในเรื่องนี้แลวใหลองทํารูปแบบ  
(Model)  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 
ระเบียบวาระที่  ๔        เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
  ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอดังนี้    

       ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ    จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาโครงการ กศ.ปช.  
นักศึกษาโครงการพิเศษและประกาศนียบัตรบัณฑิต    ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ  
ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
รวมทั้งส้ินจํานวน ๑๘๐  ราย       อนึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติ     การขออนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตรแลว   ในนามของ    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา   ๒๕๔๘   วันที่   
๔   กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๔๙   

 

                                มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร 
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 ๔.๒  รายงานการเงิน  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๔๙ 
  รายงานการเงิน  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๔๙  คืองบที่แสดงยอดคงเหลือ
ของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี   ณ   วันที่   ๓๑     สิงหาคม  ๒๕๔๙      เพื่อทดสอบความเทากันของ
ยอดรวมดานเดบิตและเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  จึง
นําเสนอใหที่ประชุมรับทราบ 
 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๑.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไดประชุมกัน
แลวก็กําหนดกรอบในการทํางาน  กรอบการประเมิน  ประเด็นที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี เรียบรอยแลว 
 ๒.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่        
๘/๒๕๔๙   ประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙   ในวันศุกรที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙   เวลา  ๑๔.๐๐  น.  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี 
 
 
ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

        นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
  ผูตรวจรายงานการประชุม  


