
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๔๙ 
วันศุกรท่ี  ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๔๙ 

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
๒. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.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. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู 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 ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๙. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
 

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

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.ประหยัด ศิริจันทร ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.ไพบูลย แสงแกว ผูชวยอธิการบดี 
๕. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๗. นายสิริเจษฎ รัตนจรณะ คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๘. ดร.ตอศักดิ ์ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๙. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นางสาวฉววีรรณ   ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๑๑. นางสาวจาฏฬจัน มีสันทัด ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๒. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๓. ผศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค รองคณบดีคณะครุศาสตร 
๑๔. นายสุทธินันทน สายสุวรรณ หัวหนางานนติิการ 
๑๕. นายอุดมศกัดิ ์ รักษาวงศ รองผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร 
๑๖. ดร.นฤมล ธนานันต ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
๑๗. นายวัฒนา อัจฉริยะโพธา อาจารยประจําหลักสูตรชีววทิยาประยกุต 
๑๘. นายณัฐพงศ เมธินธรังสรรค อาจารยประจําหลักสูตรชีววทิยาประยกุต 
๑๙. นายธณภณ ไชยาวรรณ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

 
  

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๒๐  น. 
   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมือ่ตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   

         ไมมี 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๙/๒๕๔๙ 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คร้ังที่ ๙/๒๕๔๙  วันศุกรที่  ๑๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๙    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๙ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๙/๒๕๔๙   โดยใหแก ไขเพิ่มเติม  ดังนี้   
 ๑.   หนา ๕ ยอหนาที่  ๔ ตรงมติสภามหาวิทยาลัย ขอ ๑) ใหแกไขขอความเปนดังนี้ 
“ การจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน ใหเนนการฝกปฏิบัติ  ทั้งในดาน  การฟง   การพูด  การอาน      
และการเขียน ”  และขอ ๒)  ใหแกไขขอความเปนดังนี้  “ ใหปรับปรุงในดานความพรอม  และศักยภาพ
ของผูสอน ” 
 ๒. หนา  ๕  ยอหนาแรกบรรทัดที่  ๔  ใหเติมขอความ “ ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรดังกลาว ”  หนาคําวา “ เสร็จเรียบรอยแลว” 
 
ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
      ๓.๑  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
                นายธณภณ  ไชยาวรรณ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นําเสนอดังนี้  

 ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ของพระราชกฤษฎีกา กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินพรอมกําหนดวาในแตละปงบประมาณใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจายและทรัพยากรอื่นที่จําเปนตองใช และ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ซ่ึงมีรอบระยะเวลานับตั้งแต ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ บัดนี้รอบระยะเวลาของปงบประมาณ ๒๕๔๙ ไดส้ินสุดลง 
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๙ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง   เพื่อจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๙ ตามกระบวนการตอไป 



 ๔

                                 ปงบประมาณ ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)ได
กําหนดกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติและคาน้ําหนักในการคํานวณเปน                        
รอยละ  ๑๐๐  ดังนี้   
 
                             มิติท่ี ๑. มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ (น้ําหนักรอยละ ๕๕ ) 
                                               ตัวช้ีวัดที่ ๑ เปนการประเมินผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  ผลการดําเนินงาน N/a (รอผลการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ) น้ําหนักรอยละ ๑๐คา
คะแนนที่ได ๑.๐๐๐๐ คะแนนถวงน้ําหนัก ๑๐.๐๐๐ 
                                               ตัวช้ีวัดที่ ๒ เปนการประเมินผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  น้ําหนักรอยละ ๕ ผลการดําเนินงาน N/a (รอผลการประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) คาคะแนนที่ได ๑.๐๐๐๐ คะแนนถวงน้ําหนัก ๕.๐๐๐ 

   ตัวช้ีวัดที่ ๓  เปนการประเมินผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ น้ําหนักรอยละ ๑๕ โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก เปาหมาย และผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามตารางสรุปผลทายเอกสาร 
(เอกสารแนบหมายเลข ๑) โดยสรุป ผลการดําเนินงาน ๔.๗๐๒๑ คาคะแนนที่ได ๔.๗๐๒๑ คะแนนถวง
น้ําหนัก ๗๐.๕๓๒๑ (มีตัวช้ีวัดยอย จํานวน ๒๗ ตัวช้ีวัด)  

 
    ตัวช้ีวัดที่ ๔  เปนการประเมินผลสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพของ 

สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) น้ําหนักรอยละ ๒๕ โดยมี
รายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมาย และผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามตาราง
สรุปผลทายเอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑) โดยสรุป ผลการดําเนินงาน  ๔.๐๗๐๘  คาคะแนนที่ได 
๔.๐๗๐๘  คะแนนถวงน้ําหนัก ๑๐๑.๗๖๐ มีตัวช้ีวัดยอยแบงออกไดเปน ๕ มาตรฐานดังนี้ 

๔.๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (น้ําหนักรอยละ ๗.๒๓ )  
        -  มีตัวช้ีวดัยอยจํานวน ๔ ตัวช้ีวัด  
           ผลการดําเนินงาน ๔.๐๒๐๘  คาคะแนนที่ได ๔.๐๒๐๘  คะแนน  
           คะแนนถวงน้ําหนัก ๒๙.๐๗๐ รายละเอียดตามตารางสรุปผลทาย 

เอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑) 
                                          ๔.๒ มาตรฐานดานการวจิัยและงานสรางสรรค (น้ําหนกัรอยละ ๕.๒๙)  

          - มีตัวช้ีวัดยอยจํานวน ๓ ตัวช้ีวดั  
            ผลการดําเนินงาน ๓.๕๖๖๔  คาคะแนนที่ได ๓.๕๖๖๔  คะแนน  
            คะแนนถวงน้ําหนัก ๑๕.๓๐๐ รายละเอียดตามตารางสรุปผลทาย 

เอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑)  
 



 ๕

                                           ๔.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ (น้ําหนักรอยละ ๖.๓๗ )  
          - มีตัวช้ีวัดยอยจํานวน ๓ ตัวช้ีวดั  
            ผลการดําเนินงาน ๔.๐๕๘๑  คาคะแนนที่ได ๔.๐๕๘๑  คะแนน  
            คะแนนถวงน้ําหนัก ๒๕.๘๕๐ รายละเอียดตามตารางสรุปผลทาย 

เอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑)  
                                           ๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (น้ําหนกัรอยละ ๒.๙๔)  

           - มีตัวช้ีวัดยอยจํานวน ๕ ตัวช้ีวดั 
             ผลการดําเนินงาน ๕.๐๐๐๐  คาคะแนนที่ได ๕.๐๐๐๐  คะแนน  
              คะแนนถวงน้ําหนัก ๑๔.๗๐๐ รายละเอียดตามตารางสรุปผลทาย 

เอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑)  
                                           ๔.๕ มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน และดานการบริหารจัดการ 
(น้ําหนักรอยละ ๔.๑๗ )  

            - มีตัวช้ีวัดยอยจํานวน ๕ ตัวช้ีวัด  
               ผลการดําเนินงาน ๔.๐๔๐๘  คาคะแนนที่ได ๔.๐๔๐๘  คะแนน  
               คะแนนถวงน้ําหนกั ๑๖.๘๕๐ รายละเอียดตามตารางสรุปผลทาย 

เอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑)  
                              มิติท่ี ๒.  มิติดานคุณภาพการใหบริการ  (น้ําหนักรอยละ ๑๕) 

      เปนการประเมินคุณภาพการใหบริการ การประกันคุณภาพ และการปฏบิตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  มีตัวช้ีวัดหลัก ๓ ตัวช้ีวัด และมีตัวช้ีวัดยอยจํานวน ๓ ตัวช้ีวัดโดยมี
รายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมาย และผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามตาราง
สรุปผลทายเอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑)  โดยสรุป ผลการดําเนินงาน ๓.๙๓๓๓  คาคะแนนที่ได 
๓.๙๓๓๓  คะแนนถวงน้ําหนัก ๕๙.๐๐๐  
       มิติท่ี ๓.  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  (น้ําหนักรอยละ ๑๐)  
                                                เปนการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ, ประสิทธิภาพ
ของการใชพลังงาน, การลดระยะเวลาการใหบริการ และการจัดทําตนทุนตอหนวย โดยมีรายละเอียด
ตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมาย และผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามตารางสรุปผลทาย
เอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข ๑) โดยสรุป ผลการดําเนินงาน ๔.๓๗๔๔ คาคะแนนที่ได ๔.๓๗๔๔ 
คะแนนถวงน้ําหนัก ๔๓.๗๔๓๘  
      มิติท่ี ๔.  มิตดิานการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ ๒๐) 
                                                เปนการประเมินความสําเร็จของการบริหารจัดการ การจัดการความรู การ
พัฒนาบุคลากร การจัดการสารสนเทศ และการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมาย และ
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามตารางสรุปผลทายเอกสาร (เอกสารแนบหมายเลข 
๑) โดยสรุป ผลการดําเนินงาน ๓.๓๓๕๐ คาคะแนนที่ได ๓.๓๓๕๐ คะแนนถวงน้ําหนัก ๖๗.๑๐๐  



 ๖
  

                                         มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม-
ราชูปถัมภ 

 

    ๓.๒   (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
               ดร.นฤมล  ธนานันต    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นําเสนอดังนี้                     
                ในปจจุบันสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  กําลังมีบทบาทสําคัญอยางมากในวงการ
วิทยาศาสตรชีวภาพ เนื่องจากวิทยาศาสตรสาขานี้สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในดานตางๆ 
ทั้งดานการแพทย การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
กอใหเกิดผลิตภัณฑใหม โดยมุงเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับปจจุบัน และธรรมชาติของสาขานี้เปนการรวมตัวและประยุกตวิทยาศาสตรชีวภาพหลาย
สาขาเขาไวดวยกัน   ดังนั้น คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรใหม  พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่กําหนดไว
ในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เสร็จเรียบรอยแลว และ
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จากการประชุมครั้ง
ที่  ๑๐ / ๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยจึงขอนํา  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรใหม  พุทธศักราช ๒๕๔๙ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ 

            คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   (ราง )  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  และใหขอเสนอแนะดังนี้ 
               ๑.   วัตถุประสงคของหลักสูตร ในขอ ๒  ใหปรับแกเปน ขอ ๑  และใหแก
ขอความเปนดังนี้  “ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเปนเลิศ เปนนักคนควาและนักวิจัย ” และ 
ขอ ๑ ใหปรับแกเปน ขอ ๒  โดยใชขอความเดิม เนื่องจากจุดเนนของหลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู  ความสามารถ  มีความเปนเลิศในการคนควาและเปนนักวิจัย 
             ๒.   ใหปรับปรัชญาของหลักสูตรใหมีความชัดเจนถึงหลักการ และความเชื่อ
ของหลักสูตร  และควรเขียนจุดมุงหมายของหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร  ที่
แสดงใหเห็นวาตองการบัณฑิตแบบใด  มีหลักการอยางไร   และมีจุดหมายอยางไร  แตไมควรเขียน
จุดมุงหมายของหลักสูตรเหมือนกับปรัชญาของหลักสูตร 
 



 ๗

        มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ    
 
       ๓.๓  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธาน ีวาดวยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. .... 
      ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้
                    โดยที่เหน็เปนการสมควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อทําหนาทีจ่ัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  ตลอดทั้งการวิจยั  การบริการวิชาการแกสังคม  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
เพื่อใหการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไดนาํเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  พ.ศ.  .... 

         มติสภามหาวิทยาลัย   ไมใหจัดตั้งหนวยงานบริหารและจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ตาม  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ พ.ศ. .... แตใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาโดยให
ตั้งเปน “คณะกรรมการกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา” แทน และใหมหาวิทยาลัยนํา
กลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

          ๓.๔  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  วาดวย การไดรับเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. .... 
    ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้ 
    เพื่อใหผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหทําหนาที่บริหาร แตไมมีสิทธิไดรับเงินประจาํ
ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงบริหารตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๘ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงของผูดํารง
ตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไดนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  (ราง)  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการไดรับเงินประจาํ
ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงบริหาร  พ.ศ.  .... 
 



 ๘

   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  วาดวย การไดรับเงินประจําตําแหนงของผูดํารง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ. ....  และใหขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑.   หนา ๑ บรรทัดที่ ๓ ใหแกขอความจาก “ มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ของผูดํารงตําแหนงบริหารตามพระราชกฤษฎีกาการรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารง
ตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  (ฉบับท่ี ๙ พ.ศ.  ๒๕๔๙)” เปน “มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ของผูดํารงตําแหนงบริหารตามกฎหมายวาดวยเปนเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง” 
   ๒.  หนา  ๒  ขอ  ๕ บรรทัดที่ ๓  ใหแกขอความ  “ ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตามขอ  ๔  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นตามบัญชีเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยทาย  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๓๘ ” โดยอนุโลม   แกไขเปน   “ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ  ๔  ให
ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น  ตามบัญชีเงินประจําตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ”  โดยอนุโลม 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-
อลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี   วาดวย  การไดรับเงินประจําตําแหนงของผู                
ดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. .... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ    
 
            ๓.๕ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธาน ี วาดวย การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  
            ๓.๖ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธาน ีเร่ือง การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  
  ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงตอที่ประชุมวามหาวิทยาลัยขอ
ถอน  ๒  วาระนี้  เนื่องจาก (ราง) ระเบียบทั้งสองฉบับยังไมเรียบรอย 
 
          ๓.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙     
       ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้ 
                         โดยที่เห็นเปนการสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ   
ในคณะไดมีสวนรวมในการเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงคณบดี   จึงใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๔๗  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    จึงไดนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  (ราง)  ขอบังคับ



 ๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙  
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พิจารณา  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูประถัมภ   จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แลวมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขดังนี้ 

  ๑. ใหแกไขขอความใน  “ ขอ  ๖  การไดมาซึ่งรายชื่อผูดํารงตําแหนงคณบดีให
เปนไปตามหลักเกณฑดังนี้”   เปน   “ ขอ  ๖  การไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี  ให
เปนไปตามหลักเกณฑดังนี้” 

๒. ใหแกไขขอความในขอ   ๖   (๑)   จาก  “ใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ  ในคณะที่ทําการสรรหาคณบดี  เสนอ
ช่ือผูดํารงตําแหนงคณบดีไดไม เกินคนละหนึ่งชื่อ  ”  แกไขเปน   “ใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ  ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในคณะที่ทําการสรร
หาคณบดี  เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีไดไมเกินคนละหนึ่งชื่อ” 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  (ราง)  ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูประถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี  
(ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
                                    ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร  

       ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
      ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ    จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษา
โครงการ กศ.ปช.  นักศึกษาโครงการพิเศษและประกาศนียบัตรบัณฑิต    ที่เรียนครบตามหลักสูตรและ
มีคุณสมบัติครบ  ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๔ ราย อนึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติ  การขอ
อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรแลว   ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา  
๒๕๔๙  วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๐   

   มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบการอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร  

 



 ๑๐

    ๔.๒  รายงานผลการดาํเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ ประจําป ๒๕๔๙ 
                ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้                               

  ดวยสภาคณาจารยและขาราชการไดปฏิบัติงานในป  ๒๕๔๙  เปนป  ๒  และ 
ครบวาระ  ๒  ป  ในวนัที ่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๙  นี ้  สภาคณาจารยและขาราชการจึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญในรอบป  ๒๕๔๙  ดังนี ้ 

                     ๑.  การประชมุตามขอบังคับ  อยางนอยเดือนละ  ๑  คร้ัง  
                    ๒.  ขอเสนอในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

                                          ๒.๑  ดานวิชาการ อาทิ  ภาระงานของคณาจารย การจายคาตอบแทน
กรรมการบริหารหลักสูตร  การจัดรวมกลุมนักศึกษา 

๒.๒  ดานบริหาร อาทิ  ขอเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี  ขอเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําสวนราชการ ตาม
มาตรา ๔๑ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.   ๒๕๔๗ ขอเสนอดานอาคารสถานที่  
                                  ๓.  การรับเรื่องรองทุกข  จํานวน ๒ เร่ือง 

                    ๔.  ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 
                                   ๔.๑ (ราง) จรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยและสํารวจความคิดเห็น  

                 ๔.๒ (ราง) เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและสํารวจความคิดเหน็  
                                             ๔.๓ การสํารวจความคิดเห็นงานนิทรรศการวันเจาฟา ป ๒๕๔๙  
 

                           มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ประจําป ๒๕๔๙ 

 

             ๔.๓  ขอลาออกจากตําแหนงคณบดี                  
 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้                                      
 ดวยผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน คลังวิจิตร   อาจารยประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   ขอลาออก
จากตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแตวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเตรียมตัว
ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก   

       มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                                  ๔.๔  รายงานขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินัยรายแรงและ
ถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ  



 ๑๑

      ผศ.ประหยัด  ศิริจันทร  ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
นําเสนอดังนี ้
      ตามที่มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องการสอบสวนกรณีขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๓/๒๕๔๘  เมื่อ
วันที่  ๑๓ พฤษภาคม   ๒๕๔๘   ณ   สีดารีสอรท  จังหวัดนครนายก   โดยสภามหาวิทยาลัยให
มหาวิทยาลัยนํากลับพิจารณาและนําเสนมอผลการพิจารณาใหชัดเจนนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการแตงตั้งคระกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกผูถูกกวาวหา  โดยคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไดดําเนินการสอบสวนเรียบรอยแลว (ตามเอกสารที่จัดสงให) และรายงานการสอบสวน
ตอมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงสั่งลงโทษปลดออกจากราชการและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบตาม
มาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายงานขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินัยรายแรงและถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ แลวมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑.   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๔๗  มาตรา  ๗๔  วรรค  ๓  ที่กําหนดใหอํานาจหนาที่ของ  อกพ.  กรม  เปนของสภามหาวิทยาลัย 

๒. การพิจารณาโทษทางวินัยรายแรงของขาราชการพลเรือนระดับ  ๗  ลงมา  
ตองเสนอเรื่องเขา  อกพ. กรม  เปนผูพิจารณาสั่งลงโทษ  เมื่อ  อกพ. กรม  มีคําสั่งเปนอยางไร  ใหผูมี
อํานาจสั่ง ใหเปนตามนั้น  
   ขั้นตอนดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดไวใน  มาตรา ๑๐๔  วรรค ๒  (๒)  หมวด  ๕  
เร่ืองการดําเนินการทางวินัยของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕    
                                 ในกรณีของการสั่งลงโทษกับผูถูกกลาวหาดังกลาว  มหาวิทยาลัยตองนําเรื่องการ
ส่ังลงโทษจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   เมื่อสภามหา
วิทยลัยพิจารณาเปนประการใด ใหอธิการบดีเปนผูออกคําสั่ง ตามผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

  ๓.  ระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระเพื่อทราบที่  ๔.๔  เร่ือง รายงาน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินัยรายแรงและถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ  
จึงควรยายไปเปนวาระเสนอเพื่อพิจารณา  วาระที่ ๓.๘ 

  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอดังกลาว  
จึงมีมติใหยายระเบียบวาระเพื่อทราบที่ ๔.๔  เร่ือง  รายงานขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กระทําผิดวินัยรายแรงและถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ   ไปไวในวาระเสนอเพื่อพิจารณา  วาระที่ 
๓.๘  และดําเนินการพิจารณาโทษกับผูถูกกลาวหาตอไป 

  มติสภามหาวทิยาลัย  สภามหาวิทยาลัยพิจารณา "รายงานขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินยัรายแรงและถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ" แลว  มีมติใหส่ัง
ลงโทษใหปลดออกจากราชการ กับผูถูกกลาวหาตามที่ระบุใน "รายงานขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินัยรายแรงและถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ"  และใหมหาวิทยาลัย 



 ๑๒

ออกคําสั่งลงโทษตามมติสภามหาวิทยาลัย ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 

    ๕.๑    กําหนดการประชุม ทุกวันศุกร สัปดาหที่ ๓ ของเดือน  ดังที่ไดกําหนดไวใน 
ตารางการประชุมประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

    ๕.๒   การรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ บัณฑิต 
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน  ๔,๙๐๐  คน 

เลิกประชุม ๑๕.๔๐ น. 

 

                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  

 


