
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๘/๒๕๔๙ 
วันพุธท่ี    ๒๕   ตุลาคม   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. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

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

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุม  
 

๑. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๒. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย ผูชวยอธิการบดี 
๓. นางสิทธา มณีแสง คณบดีคณะครศุาสตร 
๔. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๖. ดร.ตอศักดิ ์ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๗. นายวิวัฒน คลังวิจิตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นายอํานาจ มั่นทน ผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร 

๑๐. ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
๑๑. ผศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค รองคณบดีคณะครุศาสตร 
๑๒. นายประสิทธิ ์ สุขสุมิตร รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๑๓. นางปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ ์ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๔. ผศ.ดร.ศิริกานต ผาสุข รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕. นายไพศาล สังขฉ่ํา ผูชวยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ 

 
  
 

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๒๐  น. 
   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมือ่ตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุม                                                                    
         ไมมี 

 



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/๒๕๔๙ 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คร้ังที่ ๗/๒๕๔๙  วันศุกรที่  ๑๕  
กันยายน   ๒๕๔๙    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๘ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๗/๒๕๔๙   โดยใหแก ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑.  “ ในหนา  ๕  ขอ  ๒ ใหปรับแก คุณสมบัติของผูเขาเรียน เปน สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาทางการศึกษาหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ ” 
ใหตัดออก  
  

ระเบียบวาระที่  ๓     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
      ๓.๑ การปรับปรุงกกําหนดตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย 
              ๓.๑.๑  พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
โดยวิธีปกติ   ของ ผศ. ทองหลอ  วงษอินทร 
             รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ นําเสนอดังนี้ 
          นายทองหลอ  วงษอินทร       ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยระดับ  ๘    ไดยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนวเมื่อวันที่   ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๔๙     และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่  ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่  ๑๙   กรกฎาคม  ๒๕๔๙  มติที่ประชุมแตงตั้ง
อนุกรรมการประเมินผลการสอน แตงตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ๑   คน    
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   ๓   คน  
         อนุกรรมการประเมินผลการสอนไดประเมินผลการสอนแลวดวยคะแนน  
๕๐, ๔๗, ๔๖    คะแนน     คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๕.๓๓ และผานตามเกณฑของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๔๘   และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินผลงาน
ทางวิชาการเรียบรอยแลวทั้ง ๓ คน โดยคะแนนเอกสารคําสอนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๗.๓๓ คะแนน
ตําราเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๘.๓๓  
 



 ๔

        คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ   ในการประชุมครั้งที่   ๒/๒๕๔๙  วันที่  ๑๑  ตุลาคม   ๒๕๔๙  
พิจารณาเห็นวานายทองหลอ    วงษอินทร   เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
 

 ๓.๑.๒  พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
โดยวิธีปกติ   ของ นายวิวัฒน  คลังวิจิตร 
        รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ นําเสนอดังนี้ 
      นายวิวัฒน    คลังวิจิตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง อาจารย ระดับ ๗ ไดยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๔๙     เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มติที่ประชุม แตงตั้งอนุกรรมการประเมินผล
การสอน แตงตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ คน แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  ๓   คน  
    อนุกรรมการประเมินผลการสอนไดประเมินผลการสอนแลวดวย
คะแนน ๓๙, ๓๖, ๔๑ คะแนน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๗๗.๓๓ และผานตามเกณฑของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   พ.ศ.   ๒๕๔๘    และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินผลงาน
ทางวิชาการเรียบรอยแลวทั้ง   ๓   คน  โดยคะแนนเอกสารประกอบการสอนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ   ๗๐   
คะแนนงาน   ตําราเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๖๗  
    คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ   ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๔๙  วันที่  ๑๑   ตุลาคม  ๒๕๔๙  
พิจารณาเห็นวา     นายวิวัฒน    คลังวิจิตร    เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   
 
 
 
 
 



 ๕

 ๓.๑.๓   พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอแตงตั้งขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนง  ผศ. ของ นายวรพจน  บุษราคัมวดี 
       รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ นําเสนอดังนี้ 
    นายวรพจน  บุษราคัมวดี   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       
ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ ไดยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการจัดการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
             เอกสารประกอบการสอน    รายวิชาการบริหารการผลิต 
     ตํารา    เร่ือง    การจัดการเชงิกลยุทธ 
     ซ่ึงดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่    ก.ม.    กําหนด    และ
เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ชุดเดิม  คร้ังที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘  มีมติ
แตงตั้งผูกล่ันกรองเพื่อกล่ันกรองเอกสารประกอบการสอน   ๓   คน     ผูกล่ันกรองไดประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ดวยคะแนน  ๗๒,  ๘๕, ๖๘    คะแนน   ตามลําดับ คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๗๕   
     ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่  ๒/
๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙    มีมติรับทราบผลประเมินคะแนนตําราของผูทรงคุณวุฒิทั้ง  ๓   
คน แลวดวยคะแนน  ๘๐,  ๗๘,  ๘๖ คะแนน   ตามลําดับ  
     เพื่อใหเปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  จึงนําเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการใหความเห็นชอบ   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการตอไป 
 
   ๓.๑.๔   พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ของ  นายชูชีพ    ประทุมเวียง 
   รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ นําเสนอดังนี้ 
             นายชูชีพ   ประทุมเวียง   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗    ไดยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขารัฐศาสตร         
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม   ๒๕๔๘    โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
            เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารการพัฒนา 
            ตํารา เร่ือง การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 
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     ซ่ึงดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม. กําหนด และเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม  คร้ังที่   ๔/๒๕๔๘   วันที่   ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๔๘     มีมติแตงตั้งผู
กล่ันกรองเพื่อกล่ันกรองเอกสารประกอบการสอน    ๓   คน  ผูกล่ันกรองไดประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน    ดวยคะแนน ๗๕, ๖๘, ๗๙    คะแนนตามลําดับ คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๗๔   
           ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่   ๒/
๒๕๔๙      เมือ่วันที่ ๑๑   ตลุาคม  ๒๕๔๙ มีมติรับทราบผลประเมินคะแนนตําราของผูทรงคุณวุฒทิั้ง  ๓   
คน แลว ดวยคะแนน   ๗๘, ๘๙, ๗๑    คะแนน     ตามลาํดับ  
            เพื่อใหเปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  จึงนําเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการใหความเห็นชอบ   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขารัฐศาสตร  ตอไป 
 
   ๓.๑.๕   พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ของ  นายสมบูรณ   ภูพงศกร 
   รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวชิาการ นําเสนอดังนี้ 
    นายสมบูรณ   ภูพงศกร  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ ไดยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาคอมพิวเตอร 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘   โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
     เอกสารประกอบการสอน   รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
     ตํารา   เร่ือง    การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 
     ซ่ึงดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่     ก.ม.   กําหนด      และ
เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม  คร้ังที่  ๖/๒๕๔๘ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ มีมติแตงตั้ง                 
ผูกล่ันกรองเพื่อกล่ันกรองเอกสารประกอบการสอน ๓ คน ผูกล่ันกรองไดประเมินเอกสารประกอบการ
สอน ดวยคะแนน ๘๒, ๗๔, ๗๖ คะแนนตามลําดับ คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๗๗.๓๓  
     ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่ ๒/
๒๕๔๙ เมื่อวนัที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ มมีติรับทราบผลประเมินคะแนนตําราของผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ คน 
แลว ดวยคะแนน ๙๒, ๖๕, ๗๘,  คะแนน ตามลําดับ  
     เพื่อใหเปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  จึงนําเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการใหความเห็นชอบ   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขาคอมพิวเตอร  ตอไป 
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 ๓.๑.๖   พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ของ  นางสาวรัชภร   วัฒนดําเนิน 
   รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ นําเสนอดังนี้ 
     นางสาวรัชภร  วัฒนดําเนิน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ ไดยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาการบัญชี 
เมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน ๒๕๔๘ โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
     เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบัญชีช้ันสูง  ๒ 
     ตํารา เร่ือง การบัญชีสินทรัพย 
     ซ่ึงดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่ ก.ม. กําหนด และเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม  คร้ังที่  ๓/๒๕๔๘ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีมติแตงตั้งผู
กล่ันกรอง     เพื่อกล่ันกรองเอกสารประกอบการสอน  ๓ คน  ผูกล่ันกรองไดประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ดวยคะแนน ๘๙, ๘๒, ๘๐ คะแนนตามลําดับ    คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ   ๘๓.๖๗  
     ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่ ๒/
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ มีมติรับทราบผลประเมินคะแนนตําราของผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๓  
คน แลว ดวยคะแนน ๗๒, ๖๐, ๗๑,  คะแนน ตามลําดับ  
     เพื่อใหเปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่ ก.ม.  กําหนด  จึงนําเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการใหความเห็นชอบ   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขาการบัญชี  ตอไป 
 
               มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน  ๑  ราย  เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิมตอไป  ดังนี้  
     ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  สาขาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว  ตั้งแตวันที่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๔๙   
      และอนุมัติการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน  ๕ ราย  เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิมตอไป  ดังนี้ 
      ๑)  นายววิัฒน   คลังวิจิตร         สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ตั้งแตวนัที่  ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
                  ๒)  นายวรพจน  บุษราคัมวดี    สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ         
ตั้งแตวันที่  ๑๔  ธันวาคม   ๒๕๔๘ 



 ๘

  ๓)  นายชูชีพ  ประทุมเวียง  สาขารัฐศาสตร   ตั้งแตวันที่  ๖  มกราคม 
๒๕๔๙ 
  ๔)  นายสมบูรณ   ภูพงศกร    สาขาคอมพิวเตอร   ตั้งแตวันที่ ๒๑  
กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ 
  ๕)  นางสาวรัชภร  วัฒนดําเนิน   สาขาการบัญชี   ตั้งแตวันที่  ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๔๙  
    รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ  เสนอวาในการขอกําหนดตําแหนงใหพิจารณาเปนเรื่องลับ และไมควรเผยแพรผลการ
ประเมินของคณะกรรมการในสวนที่เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนง    
  
 ๓.๒  (ราง) การแบงสวนราชการระดับงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
                ผศ.อิทธิ  คําเพราะ   รองอธิการบดีฝายบริการ  นําเสนอดังนี้ 
                 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๕  
กันยายน ๒๕๔๙  ในการประชุมดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและสภามหาวิทยาลัยมีมติใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับปรุงการแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยระดับงานใหเหมาะสมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น                        
    มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี พ .ศ .  . . . .    ที่ปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลว  เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติ  ตอไป 

 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ  (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ     ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... โดยมีประเด็นแกไขและ 
ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
     ๑.  ในหนา ๒  ขอ ๓.๓  งานพัฒนานักศึกษา  ใหเปลี่ยนชื่อเปน  งานสงเสริม
นักศึกษา 
     ๒.  งานตรวจสอบภายในใหเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตออธิการบดีโดยตรง 
 



 ๙

         ๓.๓  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการการพิเศษ พ.ศ.... 
              ผศ.ดร. สมบัติ   คชสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 

             ดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โครงการพิเศษ                   
มีการจายเงินแตกตางจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามปกติ   จําเปนตองมีระเบียบวาดวยการจายเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ โดยเฉพาะ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวยขอ ๑๐  แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงไดนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง)ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจายเงินเพื่อการ
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โครงการพิเศษ  พ.ศ.  .... 
 
 

      มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ       ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับ   ปริญญาตรี โครงการการพิเศษ พ.ศ....    โดยมีประเด็นแกไขและ ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

     ๑.   ใหแกไขคํานิยาม คําวา “โครงการพิเศษ”  หมายความวา โครงการการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีการบริหารหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยรวมมือกับคณะ
บุคคลองคกรภาคเอกชน  สถาบัน  หรือหนวยงานทางการศึกษาอื่นตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย          
แกไขเปน  “โครงการพิเศษ”  หมายความวา โครงการการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และมีการบริหารหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยรวมมือกับบุคคลอื่น 

๒.  ในขอ  ๔ คาใชจายในโครงการใหเบิกจายดังนี้   ในขอ ๔.๒  ใหแกไขเปน 
คาตอบแทนสําหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยใหจายไดไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตราดังกลาวขางตน           
ในขอ ๔.๑  

๓.  ใหตัดคําวา  “คร้ังคราว” ในขอ ๔.๑.๒   และ ขอ ๔.๒.๒  ออก 
๔.  ใหตัดขอ ๕  ในหนา  ๓  ออก และแกไขเพิ่มเติมในขอ ๖ เปน การจะจาย

คาตอบแทนหรือเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ในอัตราใดใหอธิการบดีเปนผูกําหนด ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
รายรับ 

 
 
 
 



 ๑๐

        ๓.๔  การบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  โครงการเฉพาะกิจ 
              ผศ.ดร. สมบัติ   คชสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
              ดวยมหาวิทยาลัยเตรียมการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ในภาคเรียนที่  ๒/๒๕๔๙    เพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัย  ในการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน-มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อบรรจุผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน  ๔  ทาน  เปนพนักงานมหาวิทยาลัย   สายวิชาการ     ในโครงการเปดสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  โดยไดรับเงินเดือนและ
คาตอบแทนสูงกวาที่กําหนดไว    ในขอ  ๑๘  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี      วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๘    ดังนี้ 
 ๑.  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน    ดอกไธสง   ตําแหนง ศาสตราจารย   
อัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๕๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  (ผูอํานวยการหลักสูตร) 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.สมาน   งามสนิท     ตําแหนงรองศาสตราจารย  
อัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๓๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  (กรรมการและเลขานุการ) 
              ๓.  ศาสตราจารย ดร.พลโทโอภาส   รัตนบุรี  ตําแหนงศาสตราจารย  
อัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๒๕,๐๐๐  บาทตอเดือน  (กรรมการ) 
              ๔.  ศาสตราจารย ดร.อิมรอน  มะลูลีม   ตําแหนงศาสตราจารย  อัตรา
เงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๒๕,๐๐๐  บาทตอเดือน  (กรรมการ) 
 ระยะเวลาการจาง  จํานวน  ๔  ป  นับตั้งแตวันที่  ๑๖  กนัยายน  ๒๕๔๙  
เปนตนไป 
             ภาระงาน     

๑. เปนอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  ระดับดษุฎีบัณฑิต
และระดับมหาบัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

         ๒.  เปนกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดการเรียนการสอน  ใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและเปนตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            ๓.  งานสอน จํานวน  ๓  คาบ/สัปดาห 
 
       มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ ในโครงการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน  จํานวน  ๔  ราย ตําแหนง
ศาสตราจารย  จํานวน ๓  ราย  ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๑  ราย  โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 



 ๑๑

 ๑.  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน    ดอกไธสง   ตําแหนง ศาสตราจารย   
อัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๕๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  (ผูอํานวยการหลักสูตร) 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.สมาน   งามสนิท     ตําแหนงรองศาสตราจารย  
อัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๓๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  (กรรมการและเลขานุการ) 
            ๓.  ศาสตราจารย ดร.พลโทโอภาส   รัตนบุรี  ตําแหนงศาสตราจารย  
อัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๒๕,๐๐๐  บาทตอเดือน  (กรรมการ) 
            ๔.  ศาสตราจารย ดร.อิมรอน  มะลูลีม   ตําแหนงศาสตราจารย  อัตรา
เงินเดือนและเงินคาตอบแทน  ๒๕,๐๐๐  บาทตอเดือน  (กรรมการ) 
 ระยะเวลาการจาง  จํานวน  ๔  ป  นับตั้งแตวันที่  ๑๖  กนัยายน  ๒๕๔๙  
เปนตนไป 
 
    ๓.๕  การเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ของ         
นายสิทธ์ิ  ธีรสรณ                 

  ผศ .ดร .  สมบัติ    คชสิทธิ์    รองอธิการบดีฝายวิชาการ   มอบให                       
รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอดังนี้ 
             ดวย นายสิทธิ์  ธีรสรณ  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดยื่นความประสงค  เพื่อเสนอขอ
พิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ  ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไป
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  ๒  ประการ  กลาวคือ   ๑) มิได
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน  และ ๒) ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่
กําหนดให (ดังปรากฏเอกสารที่แนบตามวาระ) ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ไดขอเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาวา  นาย
สิทธิ์  ธีรสรณ  สามารถเสนอขอพิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  ไดหรือไม ตามหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณา  แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย       พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  

มติสภามหาวิทยาลัย   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีมติให 
นายสิทธิ์  ธีรสรณ   ถอนเรื่องการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ออก แลวใหไป
ดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหมและใหนับเวลาในการขอตอเนื่องไปแตถา
ไมถอนใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  พิจารณาไปตามขั้นตอน 

 



 ๑๒

 
  ๓.๖ (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘  สถาบัน    
การพลศึกษา   วิทยาเขตกรุงเทพ 

           นายไพศาล  สังขฉ่ํา   ผูชวยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ    นําเสนอดังนี้  
                ตามที่สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ  ไดดําเนินการจัด
การศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการสมทบ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ นั้น ซ่ึงการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  ๒๕๔๘ ยังมีงบประมาณเหลือจายจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  ๕๑๐,๗๔๓ บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดรอยส่ีสิบสามบาทถวน)  ในการนี้  สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตกรุงเทพ  ไดนําเรื่องอนุมัติใชงบประมาณเหลือจาย   เสนอเขาสภามหาวิทยาลัยในวันที่   ๑๖  
ธันวาคม  ๒๕๔๘  แตยังไมไดรับการพิจารณางบประมาณ  ใหสถาบันไปจัดทําโครงการใหม  และแจง
ที่มาของโครงการ  พรอมรายละเอียดในการขอใชงบประมาณเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  ในการ
นี้ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ จึงจัดทําโครงการเสนอ   เพื่อขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ  จํานวน  ๓ โครงการ  ดังนี้  (รายละเอียดโครงการดังแนบ) 

๑. คาดําเนินการวิจัยงวดที่ 2 เร่ือง “ผลการฝกวายน้ําชวงสั้น และฝก
ชวงยาวที่มีตอความสามารถในการวายน้ําทาควอรล  ระยะ ๕๐  เมตร  และสมรรถภาพออกซิเจนสูงสุด” 
เปนเงิน      ๓๐,๐๐๐  บาท        
    ๒. โครงการจัดจางเจาหนาที่สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน  
จํานวน ๕ อัตรา   (งานทะเบียน, งานกิจการนักศึกษา, งานแผนและงบประมาณ,งานการเงินและบัญชี  
และงานหองสมุด)  เปนเงิน   ๔๗๐,๕๐๐  บาท          
    ๓. โครงการบริหารงานสํานกังาน   เปนเงิน     ๑๐,๐๐๐  บาท 
          รวมเปนเงนิ     ๕๑๐,๕๐๐  บาท 
     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา จึงจัดทําแบบคําขอตั้งงบประมาณเงนิเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  เพื่อใชจายตามแผนตอไป  
 

มติสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีมติให
ถอนเรื่องกลับไปและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมพรอมกับปงบประมาณ  ป พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 
 
 



 ๑๓

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   ๑,๐๘๑  ราย  อนึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติ   
การขออนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรแลว   ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา   ๒๕๔๘   วันที่   ๖  ตุลาคม   ๒๕๔๙   

 
 

                                มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร 
  
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๑.  พล.ต.ต.เจตน  มงคลหัตถี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ (ราง)ระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการรับการจายเงินเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
อนุมัติ โดยมีประเด็นแกไขและขอเสนอแนะในดานการพิสูจนอักษร 
                             ๒.   มหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยใหเปน
ผูพัฒนา โครงการพัฒนาระบบงบประมาณงานพัสดุการเงินและบัญชีกองทุน โดย มหาวิทยาลัยไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมอธิการบดีใหรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบงบประมาณงานพัสดุการเงิน
และบัญชีกองทุน   ใหมหาวิทยาลัยของเราเปนตนแบบการพัฒนาระบบงบประมาณโดยเราจะตอง
พัฒนาซอฟแวรหนึ่งตัวและก็ไปติดตั้งกับมหาวิทยาลัยนํารอง   ๑๐  แหง  ภายในหนึ่งปและก็จะจัดสรร
งบประมาณมาให  ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สําหรับงบประมาณในปนี้   ถาหากวาไดผลดีปหนาก็จะให
ติดตั้งอีก  ๑๐  แหง  โดยจะจัดงบประมาณมาให  ก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏนํารอง ๑๐ แหง  ก็จะตอง
สมทบดานฮารดแวรและในระบบเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สวนในปตอไป
ถาการตรวจรับผานก็ไดงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๐ แหงรวม
แลว  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตปนี้งบประมาณที่ใหมาอีก  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  นั้น  งบบริหารก็ใหสําหรับ
บริหารโครงการ  สวนรายละเอียดของการพัฒนาก็จะดําเนินการพัฒนาไปจนถึงเดือนกันยายนของปนี้
ใหแลวเสร็จกอนเดือนมีนาคม ๒๕๕๐  และตองรายงานความกาวหนาใหทาง สกอ. ทราบทุก  ๓  เดือน 
 
 



 ๑๔

 
                                       ๓. ผศ.จารึก  สงวนพงษ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ สอบถาม
ความกาวหนาของการออกระเบียบจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัย
กําลังดําเนินการกําหนดหลักเกณฑโดยใหสอดคลองกับงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย 
                                       ๔. ผศ.จารึก  สงวนพงษ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ช้ีแจงเรื่อง 
เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
และจะนําเขาใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติในการประชุมคราวตอไป 
 ๕.  ดร. บุญเรือง ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรับมอบหมายจากทาง
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยใหมารายงานใหทราบวา 
ขณะนี้ไดกําหนดตัวช้ีวัดและเครื่องมือที่จะใชสําหรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวัดนั้น
จะอิงเกณฑของ  กพร.  และก็  สมศ.  สวนหนึ่งเกณฑที่ทางคณะกรรมการคิดขึ้นมาเพิ่มอีกก็จะเริ่มการ
ประเมินหลังจากเราพัฒนาเครื่องมือเสร็จเรียบรอยแลว 
 ๖.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่        
๙/๒๕๔๙  ประจําเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ ในวันศุกรที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลา๑๔.๐๐ น.  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
 
 

        นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
  ผูตรวจรายงานการประชุม  


