
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๑ 
วันจันทรท่ี  ๑๕   กันยายน   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. ศ.ดร. ดิเรก    ปทมสิริวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ผศ.ปรีชา     เศรษฐีธร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ดร.พลสัณห    โพธ์ิศรีทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ศ.ดร.ไพฑูรย    สินลารัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายมานิตย   จิตตจันทรกลับ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. รศ.ดร. อิสระ   สุวรรณบล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. ดร. อุทัย   ดุลยเกษม กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒. พลโท ศ.ดร.โอภาส    รัตนบุรี     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓. ผศ.นันทะ   บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ    คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๕. อาจารยสิริเจษฎ   รัตนจรณะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๗. ผศ.ณรงคศักดิ ์   มณีแสง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๘. อาจารยนเรศมนัต   เพชรนาจักร กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๙. รศ.ศิริพร   ศรีเชลียง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๒๐. วาที่รอยตรีอดลุย    วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 
 



 ๒
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 

๑. นายมีชัย     ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ดร. คมศร   วงษรักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ร.ต.อ.ดร.นิติภมูิ    นวรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.อิทธิ คําเพราะ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓. ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ ผูชวยอธิการบดี 
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. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๑. นายประสิทธิ ์ สุขสุมิตร รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒. อาจารยมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๓. นางสาวจาฎพจัน มีสันทัด ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๔. นายอํานาจ มั่นทน ผูอํานวยการศูนยคอมพิงเตอร 
๑๕. ผศ.สุทธิพร สุวรรณโฉม นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ 
๑๖. นางกนกพร กาลจักร หัวหนางานการเจาหนาที ่
๑๗. นายสรวรรธก ไชยาวรรณ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๑๐  น. 
 

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  ประธานในที่ประชุม เมื่อตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  มาครบ
องคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   
๑ .   ดร .บุญเรือง   ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   แจงตอที่ประชุมวา

มหาวิทยาลัยขอถอน วาระที่  ๓.๗ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๑  เนื่องจากเอกสารยังไมเรียบรอย   

 
 



 ๓
๒.  พลโท ศ.ดร.โอภาส  รัต นบุรี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  แจงวากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เสนอผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยได  โดยสงรายชื่อภายในวันที่  
๒๖  กันยายน  ๒๕๕๑   

๓.  ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  ประธานในที่ประชุม เสนอใหเร่ืองรายงานความกาวหนาของ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  เปนวาระที่  ๕  เร่ืองอื่นๆ   

๔.  ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   กรรมการผูแทนผูบริหาร  ขอเสนอวาระเพิ่มเติม ๒  วาระ 
คือ วาระที่  ๓.๘  การขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการ  และวาระที่  ๓.๙  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและ
ปริญญาบัตร   

๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เสนอใหที่ประชุมแกไขการประชุมครั้งนี้  จาก  คร้ังที่ 
๓/พิเศษ  เปน  การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑   

อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นวา  การนําเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๑          
ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ วันจันทรที่  ๒๖  
สิงหาคม  ๒๕๕๑      ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๑๐   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอแกไขดังนี้ 
๑.  ในหนา  ๑  รายนามกรรมการผูมาประชุม   ใหตัดลําดับที่  ๙   ดร .พลสัณห                         

โพธ์ิศรีทอง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ออก     
๒.ในหนา  ๒  รายนามผูเขารวมประชุม  ใหแกไขลําดับที่  ๑๕    “ผศ.สิทธิพร          

สุวรรณโฉม  นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ”  เปน “ผศ.สุทธิพร  สุวรรณโฉม  นายกสโมสรอาจารย
และขาราชการ”   

๓. ในหนา   ๒  ใหเพิ่ม คําวา “จนกวาจะมีนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม ” ตอทาย  
คําวา  “และใหปฏิบัติหนาที่ทุกครั้งที่นายกสภามหาวิทยาลัยไมสามารถเขาประชุมได ” 

๔. ในหนา ๔  ขอที่  ๓    ใหแกไขขอความจาก  “มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ
รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๑  เปน   เห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม – 
เมษายน ๒๕๕๑  ”    เปน  “มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงินประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๑  
เปน   รับทราบรายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑  ”    

๕.  ในหนา  ๖  ลําดับที่  ๕  วาที่รอยตรีอดุลย   วิวัฒนปฐมพี   แกไขเปน  วาที่รอยตรี
อดุลย   วิวัฒนปฐพี     

๖.  ในหนา  ๙  ลําดับที่  ๙  วาที่รอยตรีอดุลย   วิวัฒนปฐมพี   แกไขเปน  วาที่รอยตรี
อดุลย   วิวัฒนปฐพี     



 ๔
๗.  ในหนาที่  ๑๐  ขอที่  ๕  ให ตัดคําวา  “และวันศุกรที่  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๑  

เวลา ๑๔.๐๐ น. ”   ออก 
 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๕/๒๕๕๑   และแกไขขอความและตัดทอนขอความตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑   (ราง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)         

นายสรวรรธก    ไชยาวรรณ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  นําเสนอดังนี้      
ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อใชเปน
กรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน ตลอดระยะเวลา ๔ป มาตรา ๑๔และมาตรา ๑๖ 
กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินพรอม
ทั้ง กําหนดวาในแตละปงบประมาณสวนราชการ ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของผลผลิต 
พรอมทั้งประมาณการรายได รายจายและทรัพยากรอื่นที่จําเปนตองใช 

เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ป 
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) ที่สอดคลองกับแนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ที่ได
กําหนดยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ ภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) (ฉบับสรุปสาระสําคัญ) โดย
ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งหลักความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด 
และมีประสิทธิภาพ มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มุงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และเพื่อใหเปนไปอยางถูกตองตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(กพร.)และสํานักงบประมาณกําหนด 

 มหาวิทยาลัยจึงนํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ       

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 ๕
๓.๒   (ราง) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒     
 นายสรวรรธก    ไชยาวรรณ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  นําเสนอดังนี้      
เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) สามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย
และเปาประสงคที่กําหนด  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซ่ึงระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับประเด็น
ยุทธศาสตร เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของผลผลิต พรอมประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอื่นที่
จําเปนตองใชในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เปนที่เรียบรอยแลว 

 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตอ                     
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ      
 

๓.๓  (ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี ๓ ท่ีสะทอนจุดเนนและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗        

นายสรวรรธก    ไชยาวรรณ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  นําเสนอดังนี้     
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด

ปทุมธานี  จะตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ไดกําหนดกรอบและแนวทางการประเมินไว โดยสํานักงาน 
กพร. กําหนดใหตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ ที่ ๓ ซ่ึงสะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตาม พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบไปดวยช่ือตัวช้ีวัด ขอมูล
พื้นฐาน คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน เพื่อเปนเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติราชการ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  ของมหาวิทยาลัยตอไป          

 

มหาวิทยาลัยจึงนํา (ราง) รายละเอียดตัวช้ีวัดที่ ๓ ที่สะทอนจุดเนนและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖
๓.๔  (ราง) คาเปาหมาย และ เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด เพื่อการจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒    

นายสรวรรธก    ไชยาวรรณ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  นําเสนอดังนี้     
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผย
ขอมูล การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละ
ภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๕ กลาวคือ  

มาตรา ๙ กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  

มาตรา ๑๒ กําหนดไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
สํานักงานก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือ  โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  

มาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด     

อีกทั้ง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา และถือเปน
เงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัล ประจําปแกสวนราชการ และผูปฏิบัติงาน                
 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะและขอสังเกตเกี่ยวกับตัวช้ีวัด
และการกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดที่ระบุไวใน (ราง)  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังนี้ 
   ๑.  การกําหนดคาเปาหมาย ไมควรคํานวณต่ํากวาผลการดําเนินงานเพราะเมื่อ
นําไปเจรจาตอรองกับ กพร. แลวจะไมไดรับการยอมรับ 
   ๒. การกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อการดําเนินงานในปตอๆไปนั้นควรนําตัวช้ีวัดที่มีผล
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายออก  แลวนําตัวช้ีวัดอื่นๆที่ยังไมไดดําเนินการเขามาแทน 



 ๗
   ๓.  การกําหนดตัวช้ีวัด ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓  ควร
ระบุใหชัดเจน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗   
   ๔.  การกําหนดเกณฑของผลการดําเนินงานควรอยูในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติ
ได ตัวอยางเชน เกณฑของตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการวิจัย 
 

มติสภามหาวิทยาลัย   
๑. เห็นชอบและอนุมัติ  (ราง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)   (ราง) แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๒  (ราง) รายละเอียดตัวช้ีวัดที่ ๓ ที่สะทอนจุดเนนและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    และ(ราง) คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ตัวช้ีวัด เพื่อการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒    

๒.  มอบหมายให ดร.พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เปนตัวแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมเจรจาตอรองกับคณะผูแทนของ กพร. 

 
๓.๕  กรอบอัตรากําล ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
 นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอ

ดังนี้       
                 ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๘  
มกราคม   ๒๕๕๑  ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ ๓.๓ เห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑  - ๒๕๕๔  ของ
มหาวิทยาลัย  ดังนี้  

สายวิชาการ   จํานวน   ๕๗๖   อัตรา 
สายสนับสนุน   จํานวน   ๒๑๙   อัตรา 
รวมทั้งสิ้น   จํานวน   ๗๙๕   อัตรา          
 
 
 
 
 
 



 ๘
เพื่อใหการบริหารจัดการ และการดําเนินการตางๆ  ที่สนับสนุนการสอนมี

ประสิทธิภาพ และมีความคลองตัว  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสรางสวนราชการภายในโดย
การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงเปนหนวยงานภายในขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงกรอบอัตรากําลังขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก  ๖๙  อัตรา    รวมเปนจํานวน
ทั้งสิ้น  ๒๘๘  อัตรา  

อนึ่ง  การปรับปรุงกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุนในครั้งนี้ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                         
( ก.บ.ม.)  แลว  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ระเบียบวาระเพื่อ
พิจารณาที่ ๓.๑                 

มหาวิทยาลัยจึงนํา กรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ       

 

๓.๖  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  
นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอดังนี้       
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องทั้งในดานวิชาการ และดานกายภาพ  องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอ
การพัฒนาดังกลาว คือการมีบุคลากรผูมีศักยภาพในงานที่รับผิดชอบ และมีปริมาณเพียงพอที่จะ
รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต  บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับจึงควรไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนผูมีศักยภาพ  สามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได   

เพื่ อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยดํ า เนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ  ประกอบกับเพื่อใหการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนด
ไว  มหาวิทยาลัยจึงนํา แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ       

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงเกณฑในการทําตามกรอบอัตรากําลัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากผูรับผิดชอบ  ในเรื่อง
ดังกลาว    นอกจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังไดใหคําแนะนําและขอคิดในเรื่องของการดําเนินการ
เพื่อบรรจุบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 

 
มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  และกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 
 



 ๙
 

๓.๗   การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 ผศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอดังนี้   

ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ไดตรวจสอบแลว  คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๑๓  ราย  มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการตรงตาม ประกาศ  ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ(ฉบับที่  ๒ และฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ในการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  คร้ังที่  ๕/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  และครั้งที่ ๖/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๒  
กันยายน  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาใหความเห็นการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว  มีมติให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณอนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 

๑.  ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๔  ราย 
 ๑.๑   ผศ.วีรนัย   รักหลวง 
 ๑.๒  ผศ.ดวงตา  สราญรมย 
 ๑.๓   ผศ.จุไร   เธียรสวน 
 ๑.๔   ผศ.นันทะ บุตรนอย 
๒.   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๙  ราย 
 ๒.๑   นายสุรพงษ   ธรรมขันธ 
 ๒.๒  นางสาวทักษิณา วิไลลักษณ 
 ๒.๓.  นางสาวศุภกุล เกียรติสุนทร 
 ๒.๔  นางอุษา  คงทอง 
 ๒.๕  นางสุนันท   สุดใจ 
 ๒.๖   นางสาวยุพดี   เสนขาว 
 ๒.๗  นางศิริลักษณ   บุญมา 
 ๒.๘  นางสาวฐิติพร   พิชญกุล 
 ๒.๙   นางสาวพนิดา   ชาตยาภา 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  รายละเอียดดังแนบ  
 

มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๔  ราย  และ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๙  ราย  ดังนี้  

๑. ผศ.วีรนัย   รักหลวง  ตําแหนงเดิม ผูชวยศาสตราจารย   เลขที่  ๐๐๙๑  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  
สาขาอุตสาหการ   ไมกอนวันที่  ๑๔  พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 
 



 ๑๐
๒. ผ ศ . ด ว ง ต า   ส ร า ญ ร ม ย  ตําแหนงเดิม ผูชวยศาสตราจารย   เลขที่  ๐๑๙๓  

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัด
เดิม  สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   ไมกอนวันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

๓. ผศ.จุไร  เธียรสวน   ตําแหนงเดิม ผูชวยศาสตราจารย   เลขที่  ๐๐๔๖  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  
สาขาการบริหารการศึกษา   ไมกอนวันที่   ๒๙   กันยายน  ๒๕๔๙ 

๔. ผศ.นันทะ  บุตรนอย  ตําแหนงเดิม ผูชวยศาสตราจารย   เลขที่  ๐๒๕๒  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ไมกอนวันที่   ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐    

๕. นายสุรพงษ  ธรรมขันธ  ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่  ๐๐๗๗  สังกัดมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขาสัตวบาล  
ไมกอนวันที่ ๒๗  กันยายน   ๒๕๔๙   

๖. นางสาวทักษิณา  วิไลลักษณ  ตําแหนงเดิม อาจารย เลขที่  ๐๒๕๑  สังกัดมหาวทิยาลยั          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  ไมกอนวันที่   ๑๓   กันยายน   ๒๕๔๙   

๗. นางสาวศุภกุล   เกียรติสุนทร  ตําแหนงเดิม  อาจารย    เลขที่   ๐๐๕๒   สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  
สาขาการศึกษาปฐมวัย  ไมกอนวันที่   ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๔๙  

๘. นางอุษา  คงทอง  ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่  ๐๐๒๗  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขาหลักสูตรและ
การสอน  ไมกอนวันที่   ๒๘  กันยายน   ๒๕๔๙   

๙. นางสุนันท  สุดใจ  ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่  ๐๒๖๑  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ  ไมกอนวันที่   ๑๘  กันยายน   ๒๕๔๙ 

๑๐. นางสาวยุพดี  เสนขาว    ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่  ๐๒๖๐  สังกัดมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขาเคมี              
ไมกอนวันที่ ๒๙  กันยายน   ๒๕๔๙   

๑๑. นางศิริลักษณ  บุญมา  ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่  ๐๑๔๐  สังกัดมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขา
ภาษาอังกฤษ  ไมกอนวันที่   ๒๙  กันยายน   ๒๕๔๙   

๑๒. นางสาวฐิติพร  พิชญกุล    ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่  ๐๐๓๐  สังกัดมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขาการศกึษา  
ไมกอนวันที่ ๒๙  กันยายน   ๒๕๔๙   
 
 



 ๑๑
๑๓. นางสาวพนิดา   ชาตยาภา   ตําแหนงเดิม พนักงาน   สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

วไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม  สาขาการศึกษา
ปฐมวัย  ไมกอนวันที่   ๒๗  กันยายน   ๒๕๔๙   

 
๓.๙   การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
  ผศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอดังนี้   

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตของ
นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑ
ของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย แลว
รวมทั้งสิ้น  ๑,๗๐๕  ราย  ประกอบดวย ระดับอนุปริญญา   ๑  ราย ระดับปริญญาตรี   ๘๘๐ ราย ระดับ
ปริญญาโท   ๒๓  ราย และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ๑๖๔  ราย   มีรายละเอียดดังนี้   

๑.ผูขอรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม 
๒๕๕๑  มีจํานวน  ๘๐๒  ราย  ซ่ึงผานการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อ
วันศุกรที่ ๑๒  กันยายน   ๒๕๕๑  ประกอบดวย  

          ๑.๑  ระดับอนุปริญญา ๑   ราย  
 ๑.๒  ระดับปริญญาตรี ๖๓๖   ราย  
 ๑.๓  ระดับปริญญาโท ๑    ราย 
 ๑.๔  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ๑๖๔  ราย  
 

๒. ผูขอรับอนุมัติปริญญาบัตรเมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑  มี
จํานวน  ๑๖๙  ราย  ซ่ึงผานการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒  
กันยายน   ๒๕๕๑  ประกอบดวย 

 ๒.๑ ระดับปริญญาตรี  ๑๕๘    ราย  
 ๒.๒ ระดับปริญญาโท ๑๑    ราย 
 

๓.  ผูขอรับอนุมัติปริญญาบัตรเมื่อ วันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๑  มี
จํานวน  ๙๗  ราย  ซ่ึงผานการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒  
กันยายน   ๒๕๕๑  ประกอบดวย 

 ๒.๑ ระดับปริญญาตรี  ๘๖    ราย  
 ๒.๒ ระดับปริญญาโท ๑๑    ราย 

  
โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  วันที่  ๑  สิงหาคม 

๒๕๕๑  และ วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๑   ตามลําดับ  
 



 ๑๒
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า มหาวิทยาลัย เห็นควรใหมหาวิทยาลัยพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพของวารสารบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อรองรับผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในตัวช้ีวัดของ 
กพร. และ สมศ. 

มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติอนุปริญญาบัตร ปริญญา
บัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจาก
กรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่    
๖/๒๕๕๑   เมื่อวันศุกรที่ ๑๒  กันยายน   ๒๕๕๑ แลว รวมทั้งสิ้น  ๑,๐๖๘  ราย  ประกอบดวย ระดับ
อนุปริญญา  ๑  ราย ระดับปริญญาตรี  ๘๘๐ ราย   ระดับปริญญาโท  ๒๓  ราย และระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู   ๑๖๔  ราย  และใหมีผลตั้งแต วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  วันที่  ๑ สิงหาคม  
๒๕๕๑  และวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๑   
 

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
        ๔.๑  รายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๑ 

  นางนิธิวดี  เจริญสุข  หัวหนางานการเงิน  นําเสนอ  ดังนี้ 
    รายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ คือ  งบที่แสดงยอดคงเหลือ
ของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่  ๓๑   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  เพื่อทดสอบความเทากันของยอด
รวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ มหาวิทยาลัยจึง
นําเสนอรายงานเงินประจําเดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    
 

   มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการเงินประจําเดือน 
สิงหาคม  ๒๕๕๑  และเห็นควรให มหาวิทยาลัยหาประโยชนจากเงินรายใหมากที่สุด   
 
ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

๑ .   พลโท  ศ .ดร .โอภาส   รัตนบุรี    ประธานคณะกรรมการสรรหา  รายงาน
ความกาวหนาของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   คือ ดําเนินการจัดทําประกาศ
คณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ฉบับที่ 
๑/๒๕๕๑   ฉบับที่ ๒/๒๕๕๑  และฉบับที่  ๓/๒๕๕๑  (ตามเอกสารแนบ) มหาวิทยาลัย ไดมีผูสงแบบ
การเสนอผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจําหรือขาราชการ  จํานวน  ๑ 
ราย   (ตามเอกสารแนบ) และคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มีมติใหจัดทําประกาศ
คณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  เร่ือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมัครดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยสงรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๑  ที่
เลขานุการกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   

 



 ๑๓
๒.  ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอใหมหาวิทยาลัยเห็น

ควรพัฒนาวารสารวิชาการใหเปนมาตรฐาน 
๓.  ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เสนอใหมหาวิทยาลัยควรมีการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเรื่องที่พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนชั้นนําในดานใดดานหนึ่งใหมากขึ้น 
๔. ผศ.ณรงคศักดิ์  มณีแสง  กรรมการผูแทนคณาจารย  เสนอใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการและทวงทามเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
๔.๑  การอุทธรณผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอให

มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาตอไป  ซ่ึงผูที่เกี่ยวของไดช้ีแจงตอสภามหาวิทยาลัยใหทราบแลว  ในการ
ประชุมคราวตอไปจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

๔.๒   ทวงถามเรื่องที่ใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการขึ้นเงินเดือน
หรือปรับขึ้นเงินรายไดของลูกจาง  มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอสภามหาวิยาลัยอยูระหวางการดําเนินการถา
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะเสนอสภามหาวิทยาลัยใหทราบ 

๔.๓  ใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องการประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  เขา
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอสภามหาวิยาลัย                     
อยูระหวางการดําเนินการ   ถาดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะเสนอสภามหาวิทยาลัยใหทราบ 

๔.๔  ใหมหาวิทยาลัย  ปรับปรุงระเบียบและขอบังคับ  ตามที่นายกสภาเสนอให
ปรับปรุง ใหมหาวิทยาลันรีบดําเนินการ  มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอสภามหาวิยาลัยวาอยูระหวางการ
ดําเนินการและมอบหมายใหคณะอนุกรรมการการจัดทําระเบียบและขอบังคับ  ไดดําเนินการปรับปรุง
ตอไป  

๔.๕  ใหมหาวิทยาลัยรีบดําเนินการเรื่องการสอนเกินภาระงานของอาจารย  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการเบิกจายตามระเบียบ 

๕.  ในวันศุกรที่   ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑  งดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

เลิกประชุม ๑๕.๓๐  น. 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
ผูตรวจรายงานการประชุม  


