
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย                     ประธาน 
๒. รศ.ดร. ทองหลอ วงษอินทร อธิการบดี 
๓. พล.ต.ท.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ศ.ดร.เดือน คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๘. อาจารยจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๙. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 

๑๐. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๑. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. รศ.ศิริพร ศรีเชลียง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๔. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๕. ผศ.ณรงคศักดิ ์ มณีแสง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๖. อาจารยนเรศมนัต เพชรนาจักร กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
๑. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย          
๒. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

    



 ๒
    

๕. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายฐานิสร เทียนทอง 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.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๑๑. อาจารยมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๒. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
๑๓. ผศ.ชาตรี พณเจริญสวัสดิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๔. วาที่ ร.ต. สมยศ มงคลเดช ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 
๑๕. ผศ.สุทธิพร สุวรรณโฉม นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ 
๑๖. อาจารยนฤพันธ อาชาไกรสร กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
๑๗. อาจารย ดร.อาทิมา แปนธัญญานนท กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
๑๘. อาจารยนพปฎล สุวรรณทรัพย กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
๑๙. ผศ.ดร.ภิเษก จันทรเอี่ยม กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
๒๐. อาจารยเจด็จ คชฤทธิ์ กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
๒๑. อาจารยพรศิริ นาควัชระ กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
๒๒. อาจารยพิชญาณ ี เชิงคีรี  ไชยยะ กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
๒๓. อาจารยดร.เรืองเดช เรงเพียร อาจารยประจําศูนยกรุงเทพมหานคร 
๒๔. นางกนกพร กาลจักร หัวหนางานการเจาหนาที ่
๒๕. นางสาวรัตนาภรณ ฉ่ําดี นักวิชาการบญัชี 



 ๓
เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๑๐  น. 

นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมื่อตรวจสอบแลว
คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ    
๑.  การครบวาระของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผูบริหารไดหมดวาระ  

และทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผูบริหารจํานวน  ๔ทาน               
ดังรายชื่อตอไปนี้ 

๑)   ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
๒) ผศ.นันทะ บุตรนอย 
๓)  ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล 
๔)  อาจารยสิริเจษฎ  รัตนจรณะ  

  และทางมหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทน
ผูบริหารเขาประชุมสภามหาวิทยาลัย เขาประชุมในครั้งนี้ 

๒.  เนื่องในโอกาสการครบวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยจึงขอมอบโลและของที่ระลึกใหแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๑  และ รับรองรายงานการประชุม                  
คร้ังท่ี ๒/พิเศษ              
ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑ วันศุกรที่  ๒๑  มีนาคม 
๒๕๕๑    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –๙  และรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๒/พิเศษ  วันศุกรที่  ๒๘   
มีนาคม ๒๕๕๑    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๕   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอแกไขดังนี้ 
๑. ในหนา ๕ ของรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  

ใหแกไขขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จาก 
๑)  ใหจัดทําแผนการใชจายงบประมาณของหลักสูตร 
๒)  ใหหลักสูตรทําสัญญายืมเงินกับมหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการในการบริการ

จัดการใน  ๔ ปแรกกอน จากนั้นเมื่อบริหารจัดการเรียบรอยแลวใหทําเรื่องสงเงินคืนกับทางมหาวิทยาลัย
ภายหลัง 

๓)  ใชหลักสูตร จัดการฝกอบรม  การใหขอเสนอแนะเรื่องการซอมบํารุงใน
คอรดสั้นๆ เพื่อเปนการหารายไดเพิ่มใหมหาวิทยาลัย 

๔)  ใหปรับอาจารยประจําหลักสูตรใหเหลือ  ๕  คน  



 ๔
แกไขเปน 
๑)  ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําแผนงบประมาณตลอดหลักสูตร  ๔  ป

เพื่อนําไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด   ตลอดจนการ
วางแผนจะทําใหทราบเกี่ยวกับรายรับ – รายจาย ของหลักสูตร ซ่ึงจะไดนําไปเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากทางมหาวิทยาลัยตอไป 

๒)  เหมือน ขอ  ๓  เดิม 
๓)  เหมือน ขอ ๔ เดิม 
 

๒.ในหนา  ๙  ของรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  วันที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๑   
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองอื่นๆให แกไขจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงเรื่องขอบังคับ 
วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหมหาวิทยาลัยรีบดําเนินการ  เปน นายก
สภามหาวิทยาลันมีดําริที่จะใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับปรุงแกไข  ขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
กฎหมายใหมที่ประกาศใช โดยใหมหาวิทยาลัยรีบดําเนินการ 
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑   และ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/พิเศษ 
  
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ               
จังหวัดปทุมธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.  .... 

ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้   
เพื่อกําหนดหลักเกณฑวาดวยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยใหมีความ

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ขึ้น  

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ซ่ึง
ผานการพิจารณาจากอนุกรรมการจัดทําระเบียบ และขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุมครั้ง
ที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  แลว  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป  

 
 
 



 ๕
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ในหนา  ๓  ขอ ๘  วรรค ๒  ใหปรับขอความใหม เปนดังนี้ “ในกรณีที่มี

ปญหา เกี่ ย วกั บการปฏิบั ติ ต ามข อบั งคั บห รือการใดที่ ไม ไ ด กํ าหนดไว ในข อบั งคั บนี้ ให                         
สภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด” 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ....                             

 
 

๓.๒  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ              
วาดวยการกําหนดตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น พ.ศ.  ....    

  ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้   
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๕๐   ประกอบกับมาตรา  ๑๘  (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .
๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. .... ขึ้น  

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.  ....  ซ่ึงผานการพิจารณาจากอนุกรรมการจัดทํา
ระเบียบ และขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อ
วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  แลว  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป  

 
มติสภามหาวิทยาลัย    สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการกําหนดตําแหนง 
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.  .... 

 
 
 



 ๖
 

๓.๓  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนหรือผูทําหนาท่ีสอบสวน พ.ศ.  .... 

ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้   
  เพื่อกําหนดหลักเกณฑใหมีการจายเงินสมนาคุณใหแกบุคคลผูปฏิบัติหนาที่

เปนกรรมการสืบสวน  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี               
เงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนหรือผูทําหนาที่สอบสวน พ.ศ.  ....  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑) ในขอ ๔ วรรค ๒  แกคําวา “ วรรคแรก ”  เปน “ วรรคหนึ่ง ” 
๒) ใหแกไขคํานิยามคําวา “ กรรมการ ”  เปน   “ กรรมการ”  หมายความวา  ผู

ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนกรรมการในคณะกรรมการสืบสวน
หรือสอบสวนและใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการ
หรือผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดังกลาวดวย 

๓) ใหแกไขคํานิยามคําวา “สืบสวน”   เปน  “ สืบสวนหรือสอบสวน” 
๔) ในขอ ๖  วรรค ๒  ใหปรับขอความใหมเปนดังนี้  “ในกรณีที่มีปญหา

เกี่ยวกับการใชระเบียบนี้  ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด” 
 

มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวน
หรือผูทําหนาที่สอบสวน พ.ศ.  .... 
 

๓.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัด
ปทุมธานี  เร่ืองเงินบํารุงหอพักนักศึกษา พ.ศ.  ....           

 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑดานการบริการหอพักนักศึกษาเปนไปดวยความ

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ (๔) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  พ.ศ. ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทํา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เงินคาบํารุง
หอพักนักศึกษา พ.ศ. ....  ขึ้น   มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา พ.ศ. ....  ซ่ึงผาน
การพิจารณาจากอนุกรรมการจัดทําระเบียบ และขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุมครั้ง
ที่   ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  แลว  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป  



 ๗
 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ใหเพิ่ม  ขอ ๔   เปนดังนี้  “ ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชกับบรรดาหอพักที่บริการ
อยูแลวกอนวันที่ประกาศฉบับนี้จะใชบังคับ”   โดยใหขออ่ืนที่มีอยูแลวถัดขอลงมา 
   ๒)  ใหเพิ่มขอ  ๖.๕  เปน  “ ๖.๕  คาสาธารณูปโภค ” 

 

   มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  เร่ืองเงินบํารุงหอพักนักศึกษา พ.ศ.  .... 
 

๓.๕   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยองคการนักศึกษา พ.ศ.  .... 

ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และมี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยพิจารณาจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี  วาดวยองคการนักศึกษา  พ.ศ. ....  ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยองคการ
นักศึกษา  พ.ศ. ....  ซ่ึงผานการพิจารณาจากอนุกรรมการจัดทําระเบียบ และขอบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย  จากการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  แลว  ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป  

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑)  ใหเพิ่มคํานิยามคําวา “ สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   
๒)  ในขอ  ๕  วรรค ๒  ใหแกไขขอความเปนดังนี้  “ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด”  
๓)  ในขอ ๗.๓  ใหตัดคําวา “ซ่ึง” หนาคําวา  “รักษา”  ออก 
๔)  ใหนําขอบังคับนี้ปดประกาศใหนักศึกษาดูไว  ๑๕  วัน  ถานักศึกษาทานใดมี

ขอเสนอแนะอยางไรใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน  ๑๕  วัน  ถาไมมีใหนําประกาศเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม  และใหนําประกาศนี้ออกไปใชได 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยองคการนักศึกษา 
พ.ศ.  .... 



 ๘
 

๓.๖  (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก                 
(หลักสูตรใหม) พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
(ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก เปน

หลักสูตรใหม ที่จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนดานคาปลีก โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความ
เชี่ยวชาญดานคาปลีก   โดยมีความตระหนักถึงธรรมชาติของการแขงขันในธุรกิจคาปลีก   สามารถ
วิเคราะหความตองการของลูกคา   สามารถจัดการคาปลีกไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการนําความรู
ดานการจัดการคาปลีกเพื่อสรางความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน  

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษา  มีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตออกสู
ตลาดแรงงาน จึงมีการจัดทําหลักสูตร ใหทันตอความตองการของตลาดแรงงาน   โดยมุงเนนใหบัณฑิตมี
ความรู   ความสามารถ   มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม   

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา  (ราง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  (หลักสูตรใหม) พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงมี
รายละเอียดและขั้นตอนการพัฒนาเปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตร ไดยึดแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ  (ราง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  (หลักสูตรใหม)พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตอสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม๒๕๕๑แลว  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  (หลักสูตรใหม) พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตอสภามหาวทิยาลยั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป   

 
มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม) พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 

  ๓.๗   (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร 
(หลักสูตรใหม)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
(ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ

สื่อสาร เปนหลักสูตรใหมที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ และความรูทางภาษาไทย  สามารถสราง
นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น และสังคม  และยังเปนหลักสูตรที่



 ๙
มุงใหบัณฑิตสามารถบูรณาการองคความรูตางๆ ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่งของ
สังคม และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   ดังนั้น การบูรณาการดานการสื่อสาร จึงเปนสิ่งสําคัญ และจําเปน
อยางยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตน  ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งของบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร คือ การทําใหบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจ  ตระหนักในคุณคา และมีเจตคติที่ดี
ตอภาษาไทย เพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่  แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของคนไทย  บัณฑิต
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม การสื่อสารสามารถประกอบอาชีพ ไดอยางหลากหลายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระ อีกทั้งสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไดอีกดวย  

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา (ราง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรใหม) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑   ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการพัฒนา เปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูล
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนา
หลักสูตรไดยึดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอย
แลว  จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
(หลักสูตรใหม) พ.ศ.  ๒๕๕๑ ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๑  เมื่อวันที่   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๑ แลว   

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรใหม) พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป   

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้   
๑)ใหนําวิชา ศิลปะการนําเสนอผานสื่อผสมและวิชาการวิเคราะหความตองการ

ของผูรับสาร ใหอยูในหมวดวิชาบังคับดวย 
๒)  ควรสงหลักสูตรให  สกอ. รับรองกอน 
๓)  ใหเพิ่มคําวา  “ อาจารยประจําหลักสูตรภาษาไทยซึ่งยุบเลิกไปแลว”  ในชอง

ตารางอาจารยประจําหลักสูตร 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหยุบหลักสูตรภาษาไทยเดิมและ
อนุมัติห ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ อนวัตกรรมสื่ อสาร  (หลักสูตร
ใหม)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐
 

   ๓.๘   อุทธรณการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
ผูอุทธรณวาที่รอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน คร้ังที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๐   ถึงวันที่ ๓๐   กันยายน  ๒๕๕๐ เปนเหตุใหพนสภาพจากการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑    ตุลาคม  ๒๕๕๐   ปรากฏสาระสําคัญ ดังนี้ 

ขอเท็จจริง 
วาที่รอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เขารับแตงตั้งครั้งแรกเปนลูกจางชั่วคราว ในตําแหนงเจาหนาที่งานกองทุนฯ
และธุรการ สังกัดสํานักกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๓ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานอธิการบดีไดรับแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑  
มีนาคม  ๒๕๔๙ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้       

        - งานดานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  
        - ดานกองทุนกูยืมที่ผูกรายไดในอนาคต  
        - ดําเนินการเบิกจายเงินคาบํารุงการศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษา  
        - จัดทําโครงการประกันอุบัติเหตุ 
        - ประสานงานกับบริษัทประกัน ตลอดจนเบิกจายคารักษาพยาบาลนักศึกษา 
        - กํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร 
        - ดําเนินการเบิกจายเงินคาบํารุงการศึกษา โครงการสนับสนุนนักศึกษาที่สราง

ช่ือเสียง 
        - งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย ไดแก งานเจาฟา งานพระราชทานปริญญาบัตร 

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ – ๓     
 

ในรอบระยะเวลาประเมิน คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑เมษายน  ๒๕๕๐ ถึงวันที่ 
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอุทธรณไดคะแนนผลการประเมิน 
คิดเปนรอยละ ๕๙.๐๐ ผลการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐ (ไมผานการประเมิน) มีผลใหผูอุทธรณพนจาก
สภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๐) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘  
ขอ ๒๒(๗) ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔ และ ๕ 
   ผูอุทธรณทราบเหตุแหงการอุทธรณเมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐ และไดยื่น
อุทธรณเมื่อวันที่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐ เปนการอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับ
แจงหรือไดรับคําสั่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙  



 ๑๑
 

๑.ขออุทธรณ 
   ๑.๑ วาที่รอยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยตามบันทึกขอความลงวันที่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐ ความโดยสรุป 

๑.๑.๑ ผูอุทธรณไดรับตําแหนงเปนรองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายทุกประการโดยไมเคยทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย 

๑.๑.๒ ผูอุทธรณไดรับแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (รอบ
ระยะเวลาวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๑   พฤษภาคม ๒๕๕๐) ดวยวาจาจากรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาวาไมผานการประเมิน แตไมเคยไดรับทราบผลการประเมิน และไมเคยเห็นผลการประเมินเปน
ลายลักษณอักษรแตอยางใด ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังคงจางผูอุทธรณใหปฏิบัติงานตอไปในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

๑.๑.๓ ผูอุทธรณไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่ดวยวาจาอยาง
ตอเนื่อง เชน งานรางระเบียบกองทุนการประกันอุบัติเหตุหมูนักศึกษา, งานประกาศยกเวนคาเลาเรียน
นักศึกษาในเขตเฉพาะกิจชายแดนภาคใต, งานจัดสรรงบประมาณกองพัฒนานักศึกษาที่ไดรับใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ เปนตน    ทําใหผูอุทธรณมั่นใจวาผูอุทธรณมีงานที่ตองปฏิบัติตอภายหลังการ
ประเมินและไมนาจะมีผลการประเมินที่อยูในเกณฑที่ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๑.๑.๔ ผูอุทธรณไดรับแจงจากกองพัฒนานักศึกษาตามหนังสือลงวันที่ ๑๑  
กันยายน ๒๕๕๐วาผูอุทธรณอยูระหวางการพักงานตั้งแตวันที่ ๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ แตเหตุใดจึงมี
หนังสือแจงจากสํานักงานอธิการบดีลงวันที่ ๒๖   กันยายน ๒๕๕๐ วาผูอุทธรณไมผานการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม   ๒๕๕๐ 

๑.๑.๕ ผูอุทธรณนาจะมีผลการประเมินที่อยูในเกณฑคอนขางดี เพราะ
ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบ ทุมเทแรงใจ แรงกาย ซ่ือสัตยสุจริต และมัก
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สําคัญตอมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เชนงานพระราชทานปริญญาบัตร 
งานกองทุนรายไดที่ผูกกับอนาคต งานประกันอุบัติเหตุหมูนักศึกษา งานคูมือรับพระราชทานปริญญา
บัตร คูมือกิจการนักศึกษา เปนตน ซ่ึงผลการปฏิบัติงานในอดีตไดนําไปสูการปรับขั้นเงินเดือนของผู
อุทธรณคอนขางสูงในแตละครั้งที่มีการปรับขั้นเงินเดือน เมื่อเทียบกับพนักงานมหาวิทยาลัยรายอื่นที่เร่ิม
ปฏิบัติงานในเวลาอันใกลเคียงกัน หรือแมกระทั่งพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายที่เร่ิมปฏิบัติงานกอนผู
อุทธรณ   ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๖ พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามหัวขอ ๑.๒ 

๑.๒ ผูอุทธรณไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑.๒.๑ โครงสรางบุคลากรประจํากองพัฒนานักศึกษา ความโดยสรุป ผู

อุทธรณไดรับตําแหนงเปนรองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๗ 
 
 
 



 ๑๒
 

๑.๒.๒ บันทึกขอความ ลงวันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๐ เร่ือง ขอรายงานผล
การปฏิบัติงานอาคารกองพัฒนานักศึกษา ความโดยสรุป ผูอุทธรณไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานอาคาร
กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแตวันที่   ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๐  รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๒๖  
มีนาคม  ๒๕๕๐ -  ๕ กันยายน  ๒๕๕๐ ดานการ ดําเนินการติดตอประสานงานกับฝายตางๆ   ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข ๘ 

๑.๒.๓ บันทึกขอความ ลงวันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๐ เร่ือง ขอรายงานผล
การปฏิบัติงานรองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ความโดยสรุป  ผูอุทธรณไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานอาคารกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแตวันที่ ๒๖มี.ค.๕๐รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 
๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๐ –  ๕    กันยายน  ๒๕๕๐ ในดานตางๆ ไดแก  

๑. งานอาคารกองพัฒนานักศึกษา 
๒. งานหอพักนักศึกษา 
๓. งานกํากับดูแลเจาหนาที่รักษาความสะอาดกองพัฒนานักศึกษา 
๔. งานตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม 
๕. งานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา 
๖. งานประกันอุบัติเหตุ 
๗. งานเรียนรักษาดินแดน และผอนผันทหาร 
๘. งานประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย 
๙. งานยกเวนคาเลาเรียนนักศึกษาในเขตเฉพาะกิจชายแดนภาคใต 
๑๐. งานที่ไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๑๑. งานที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๙ 
๑.๒.๔ บันทึกขอความ ลงวันที่ ๑๘  กันยายน   ๒๕๕๐ เร่ือง ขอรายงาน

ผลการปฏิบัติงานหอพักนักศึกษา ความโดยสรุป ผูอุทธรณไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานอาคารกอง
พัฒนานักศึกษา ตั้งแตวันที่  ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๐รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๒๖  มีนาคม  
๒๕๕๐ – ๕   กันยายน  ๒๕๕๐ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุง ซอมแซมงานทั่วไป เชน มุงลวด ประตู บานเกร็ด 
๒. ปรับปรุง ซอมแซมงานหองน้ํา 
๓. งานสวัสดิการนักศึกษา 
๔. งานกิจกรรมหอพัก 
๕. งานอื่นๆ  
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑๐ 
 
 
 



 ๑๓
 

๑.๒.๕ บันทึกขอความ กองพัฒนานักศึกษา ที่ พิเศษ/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑  
กันยายน  ๒๕๕๐ เร่ือง แจงการไมอนุญาตใหนําเอกสารออกนอกอาคารกองพัฒนานักศึกษา ความโดย
สรุป ผูอุทธรณอยูระหวางพักงานตั้งแต วันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๕๐ – ๓๐   กันยายน ๒๕๕๐ กองพัฒนา
นักศึกษาไมอนุญาตใหนําเอกสารราชการออกนอกกองพัฒนานักศึกษากอนไดรับอนุญาต   ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข ๑๑ 
          ๑.๒ .๖ บันทึกขอความ สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๒๖  กันยายน   
๒๕๕๐ เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยความโดยสรุป มหาวิทยาลัยแจงตอผู
อุทธรณวาผูอุทธรณไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบระยะเวลา ๑  เมษายน ๒๕๕๐ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๐ใหพนสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๑   ตุลาคม ๒๕๕๐ ผูอุทธรณ
รับทราบการแจงดังกลาวเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐  ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๕   

๒.ขอชี้แจงของกองพัฒนานักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษาโดย วาที่รอยตรีสมยศ  มงคลเดช ผูอํานวยการกองพัฒนา

นักศึกษา ช้ีแจงตอบประเด็นอุทธรณตออธิการบดีตามบันทึกขอความกองพัฒนานักศึกษา ที่ ๐๕๔/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  เ ร่ืองอุทธรณการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ความโดยสรุป   
    ๒.๑ กองพัฒนานักศึกษาเคยใหขอความเห็นในการประเมินผลครั้งที่ ๑ ไวแลว
วา ผูอุทธรณควรประพฤติตนใหอยูในศีลธรรมอันดีใหมากกวานี้ มีความซื่อสัตยตอองคกร ตองมีจิตใจที่
รักการบริการมากกวานี้ ควรมีสัมมาคารวะตอผูที่มาติดตอ สุภาพออนนอม บริการดวยความเตม็ใจแจงให
ทราบดวยวามีนักศึกษารองเรียนตออธิการบดีหลายครั้งในกรณีการบริการตอบ การพูดจาที่ไมสุภาพ
เรียบรอย ใชอารมณ อธิการบดีเคยเรียกไปตักเตือน ๒ คร้ัง และเห็นควรใหเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ และ
ใหปรับตัวในการทํางานในหนวยงาน และตอผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๒.๒ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาชวยเหลือผูอุทธรณโดยใหไปปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงรองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อผูอุทธรณจะไดไมตองปะทะกับนักศึกษาหรือ
ผูที่มาติดตองานที่กองพัฒนานักศึกษา โดยมุงหวังใหผูอุทธรณเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม 
   ๒.๓ ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาผู
อุทธรณไดนําเอาเอกสารตางๆ ของทางราชการไปจากกองพัฒนานักศึกษาโดยไมทราบสาเหตุ  

๒.๔ กองพัฒนานักศึกษาใหโอกาสผูอุทธรณโดยใหเขียนใบลาออกแทนการ
ถูกสั่งใหออก แตผูอุทธรณก็ไมดําเนินการดังกลาว รองอธิการบดีฝายบริหารจึงมีคําสั่งใหพนสภาพจาก
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐   ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑๒ 

 
 
 
 



 ๑๔

๓. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ 
๓.๑  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  
ขอ ๑๖ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามระยะเวลา 

หลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของคณะกรรมการ 
ขอ ๒๒ พนักงานพนสภาพจากการเปนพนักงาน เมื่อ (๗) ไมผานการ

ทดลองปฏิบัติงานหรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขอ ๒๙ พนักงานผูใดถูกสั่งลงโทษไมถึงออกจากงาน ใหมีสิทธิอุทธรณ

ตอคณะกรรมการ   ในกรณีที่ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากงานดวยเหตุใด ใหมี
สิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งใหออก
จากงาน 

๓.๒ ขอบังคับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ปละ ๒ คร้ังตามรอบปงบประมาณ คือ  

 คร้ังที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป 
 คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน  
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการตามขอ ๒ และขอ ๓ รายงานผลการประเมิน

ตอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจัดลําดับของพนักงานสาย
วิชาการ พนักงานสายสนับสนุนตามผลการประเมินจากลําดับสูงสุดไปหาต่ําสุด 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประกอบดวย 

 ๕.๑ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปน ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ รองอธิการบดี เปน กรรมการ 
 ๕.๓ ผูอํานวยการกองกลาง เปน เลขานุการ 
 ๕.๔ ผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ เปน ผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินและรายงานผลตออธิการบดี 
ขอ  ๖  เมื่ อ เสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติ งานแตละครั้ ง  ให

ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําแก
พนักงานเพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 

 
 
 



 ๑๕
 

๓.๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน คร้ังที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๐ ของผูอุทธรณ ความโดย
สรุป 

          ไดรับคะแนนในสวนที่ ๑ = ๖๙ คะแนน 
          ไดรับคะแนนในสวนที่ ๒ = ๗๐ คะแนน 

                        คิดเปนรอยละ  ๖๙.๕  
                        ผลการประเมินอยูในระดับพอใช/ตองแกไข 
โดยมีความเห็นเพิ่มเติม  

- ผูอุทธรณควรประพฤติตนใหอยูในศีลธรรมอันดีใหมากกวานี้ ซ่ือสัตยตอองคกรให
เปรียบประดุจวาองคกรนี้เปนของเรา จะตองมีจิตใจที่รักการบริการมากกวานี้ ควรมีสัมมาคารวะตอผูที่มา
ติดตอ สุภาพออนนอม บริการดวยความเต็มใจ ใหคิดวาผูที่มาติดตอนั้นเปนผูมีพระคุณตอเราหรือ
อุปการะเรา 

- มีนักศึกษารองเรียนตออธิการบดีหลายคร้ังในกรณีการบริการตอบ การพูดจาที่ไมสุภาพ
เรียบรอย ใชอารมณ  

- อธิการบดีเรียกไปตักเตือน ๒ คร้ัง 
- ควรเปลี่ยนงานที่ รับผิดชอบ  และใหปรับตัวในการทํางานในหนวยงานและตอ

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑๓ 

๓.๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑   เมษายน  ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๐ ของผูอุทธรณ ความโดย
สรุป 
                           ไดรับคะแนนในสวนที่ ๑ = ๖๒ คะแนน 
                           ไดรับคะแนนในสวนที่ ๒ = ๕๖ คะแนน 
                            คิดเปนรอยละ  ๕๙.๐๐  
                            ผลการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐ (ไมผานการประเมิน) 
โดยมีความเห็นเพิ่มเติม 
            ชอบทําตัวมีปญหากับผูรวมงานและผูมารับการบริการทั้งภายในและภายนอกชอบทําลาย
บรรยากาศในการทํางานอยูเสมอ โดยเฉพาะการพูดคําหยาบคําพูดที่เปนสองแงสองงามและคําผวนที่สอ
ไปทางหยาบคายอยูบอยๆและขาดความเคารพนับถือและเกรงใจผูบังคับบัญชา ปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข ๔ 

 
 
 
 



 ๑๖
 

๓.๕ บันทึกขอความ กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๕  
กันยายน  ๒๕๕๐ เร่ืองขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ความโดยสรุป กองพัฒนานักศึกษา
รายงานผลการประเมินตอประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต
วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๐ – ๓๐   กันยายน  ๒๕๕๐ ปรากฏผูอุทธรณไดรับคะแนนประเมิน ๕๙.๐๐ ไม
ผานการประเมิน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑๔ 

๓.๖ บันทึกขอความ สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๐ 
เร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย ความโดยสรุป คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยไดพิจารณากลั่นกรองการประเมินแลว เห็นควรใหผูอุทธรณพนสภาพ
จากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ ดวยเหตุผลมีพฤติกรรมการทํางาน การ
พูดไมสรางสรรค มีปญหาในการทํางานรวมกันในหนวยงานไมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานเปน
ทีม อธิการบดีมีคําสั่งเห็นชอบใหผูอุทธรณ พนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่    ๑  
ตุลาคม   ๒๕๕๐ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑๕ 

การพิจารณาขออุทธรณ 
 มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวามีประเด็นอุทธรณ ดังนี้ 

๑. การประเมินการปฏิบัติงานถูกตองตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม 

ประเด็นนี้ผูอุทธรณกลาวอางวาไดรับแจงจากกองพัฒนานักศึกษา เปนหนังสือ
ลงวันที่ ๑๑กันยายน  ๒๕๕๐ วาผูรองอยูระหวางพักงานแตเหตุใดจึงมีหนังสือแจงจากสํานักงาน
อธิการบดีลงวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๐   วาผูอุทธรณไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ
ระยะเวลาวันที่ ๑  เมษายน   ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ใหพนสภาพจากการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ตามขอ ๑ หัวขอ ๑.๑.๔) ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการ
แลวปรากฏวาการประเมินของมหาวิทยาลัยมีการแจงผลการประเมินใหผูอุทธรณไดทราบ และมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และมีการรายงานตออธิการบดีไดทราบถูกตองตามขอบังคับฯ (ตามขอ ๓ หัวขอ ๓.๕,๓.๖)  
   ๒. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานชอบ
หรือไม 

ประเด็นนี้ตรวจสอบจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ และ ๒ (ตาม
ขอ ๓ หัวขอ ๓.๓,๓.๔) แลวปรากฏผลวาการประเมินครั้งที่ ๑ คะแนนในสวนที่ ๑ ได ๖๙ คะแนน สวนที่ 
๒ได ๗๐ คะแนน ผลการประเมินครั้งที่ ๒ ในสวนที่ ๑ ได ๖๒ คะแนน สวนที่ ๒ ได ๕๖ คะแนน 
เปรียบเทียบแลวเห็นไดวาคะแนนในสวนที่ ๑ ของการประเมินครั้งที่ ๒ ไดนอยกวาครั้งที่  ๑ ซ่ึงผูอุทธรณ
กลาวอางวาผูอุทธรณไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่ดวยวาจาอยางตอเนื่อง เชน งานรางระเบียบ 
 



 ๑๗
 

กองทุนการประกันอุบัติเหตุหมูนักศึกษา, งานประกาศยกเวนคาเลาเรียนนักศึกษาในเขตเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต, งานจัดสรรงบประมาณกองพัฒนานักศึกษาที่ไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เปนตน ทํา
ใหผูอุทธรณมั่นใจวาผูอุทธรณมีงานที่ตองปฏิบัติตอภายหลังการประเมินและไมนาจะมีผลการประเมินที่
อยูในเกณฑที่ต่ํากวารอยละ ๖๐ (ตามขอ ๑ หัวขอ ๑.๑.๓) 

เมื่อพิจารณาจากคําชี้แจงของกองพัฒนานักศึกษาวารองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาชวยเหลือผูอุทธรณโดยใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อผู
อุทธรณจะไดไมตองปะทะกับนักศึกษาหรือผูที่มาติดตองานที่กองพัฒนานักศึกษา (ตามขอ ๒ หัวขอ 
๒.๒) ซ่ึงเปนผลจากการประเมินครั้งที่ ๑ ที่คณะกรรมการใหขอความเห็นเพิ่มเติมวา ผูอุทธรณควร
ประพฤติตนใหอยูในศีลธรรมอันดีใหมากกวานี้ ซ่ือสัตยตอองคกรใหเปรียบประดุจวาองคกรนี้เปนของ
เรา จะตองมีจิตใจที่รักการบริการมากกวานี้ ควรมีสัมมาคารวะตอผูที่มาติดตอ สุภาพออนนอม บริการ
ดวยความเต็มใจ ใหคิดวาผูที่มาติดตอนั้นเปนผูมีพระคุณตอเราหรืออุปการะเรา  มีนักศึกษารองเรียนตอ
อธิการบดีหลายครั้งในกรณี 

การบริการตอบ การพูดจาที่ไมสุภาพเรียบรอย ใชอารมณ, อธิการบดีเรียกไป
ตักเตือน ๒ คร้ัง  ควรเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ และใหปรับตัวในการทํางานในหนวยงานและตอ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา (ตามขอ ๓ หัวขอ ๓.๓) เห็นไดวาการปฏิบัติงานของผูอุทธรณในรอบ
การประเมินครั้งที่ ๒ ซ่ึงไดคะแนนลดลงนั้นนาเชื่อวามีสาเหตุมาจากการที่เคยใหขอเสนอแนะหรือ
ขอแนะนําสําหรับในสวนความเห็นเพิ่มเติมไวแตไมมีการปรับปรุงหรือแกไขใหดีขึ้น ประกอบกับขอ
กลาวอางของผูอุทธรณกลาวเพียงวา ผูอุทธรณมั่นใจวาผูอุทธรณมีงานตองปฏิบัติตอภายหลังการประเมิน
นั้น จึงเปนการคาดการณอนาคตของผูอุทธรณเอง นอกจากนั้นยังไมปรากฏวาผูอุทธรณโตแยงการ
ประเมินวาคณะกรรมการประเมินไมถูกตองอยางไร จึงไมมีประเด็นตองพิจารณา 

สําหรับประเด็นผลการประเมินในสวนที่ ๒ คือ ประสิทธิภาพการทํางาน
ปรากฏผลการประเมินในครั้งที่ ๑ ได ๗๐ คะแนนครั้งที่ ๒ ได ๕๖ คะแนน ซ่ึงมีขอแตกตางรายขอ ดังนี้ 

รายการประเมนิ คร้ังที่ ๑ (คะแนน) คร้ังที่ ๒ (คะแนน) 
๑.ประสิทธิผล 
๒.คุณภาพงาน 
๓.การพัฒนางานอยางตอเนือ่ง 
๔.ความรูความสามารถ 
๕.การปฏิบัติงาน ทัศนคติ และการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
๖.ความสม่ําเสมอและการอุทศิตน 
๗.การแกปญหาและการตัดสินใจ 
๘.ศักยภาพในการพัฒนา 
๙.ความซื่อสัตยตอองคกรและทัศนคติที่ดีตอองคกร 
๑๐.การประพฤติตนอยูในศลีธรรมอันดี 

๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 

๖ 
๕ 
๕ 
๗ 
๕ 
๕ 
๗ 
๖ 
๕ 
๕ 

  



 ๑๘
 

พิจารณาแลวเห็นวาระดับคะแนนของการประเมินครั้งที่ ๒ มีความสอดคลอง
กับขอความเห็นเพิ่มเติมทายแบบประเมิน กลาวคือ ชอบทําตัวมีปญหากับผูรวมงานและผูมารับการ
บริการทั้งภายในและภายนอกชอบทําลายบรรยากาศในการทํางานอยูเสมอ โดยเฉพาะการพูดคําหยาบ
คําพูดที่เปนสองแงสองงามและคําผวนที่สอไปทางหยาบคายอยูบอยๆและขาดความเคารพนับถือและ
เกรงใจผูบังคับบัญชา(ตามขอ ๓ หัวขอ ๓.๔)  และคําชี้แจงของกองพัฒนานักศึกษา (ตามขอ ๒) ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาขออุทธรณปรากฏเพียงการกลาวอางวาผูอุทธรณนาจะมีผลการประเมินที่อยูในเกณฑคอนขางดี 
เพราะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบ ทุมเทแรงใจ แรงกาย ในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และมักไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สําคัญตอมหาวิทยาลัยมาโดย
ตลอด เชนงานพระราชทานปริญญาบัตร งานกองทุนรายไดที่ผูกกับอนาคต งานประกันอุบัติเหตุหมู
นักศึกษา งานคูมือรับพระราชทานปริญญาบัตร คูมือกิจการนักศึกษา เปนตน ซ่ึงผลการปฏิบัติงานใน
อดีตไดนําไปสูการปรับขั้นเงินเดือนของผูอุทธรณคอนขางสูงในแตละครั้งที่มีการปรับขั้นเงินเดือน เมื่อ
เทียบกับพนักงานมหาวิทยาลัยรายอื่นที่เร่ิมปฏิบัติงานในเวลาอันใกลเคียงกัน หรือแมกระทั่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยบางรายที่เร่ิมปฏิบัติงานกอนผูรองทุกข (ตามขอ ๑ หัวขอ ๑.๑.๕ ) พิจารณาแลวเห็นวาเปน
เพียงการกลาวอางวาผูอุทธรณมีผลการปฏิบัติงานในอดีตดีมาโดยตลอด ซ่ึงไมสามารถจะนํามาเทียบเคียง
กับผลการปฏิบัติงานในปจจุบันวาควรจะมีคะแนนในเกณฑคอนขางดีเชนกัน เมื่อขออุทธรณไมปรากฏ
ขอโตแยงการใหคะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายหัวขอวาไมถูกตองสวนไหน อยางไร 
และที่ถูกตองควรจะเปนอยางไรจึงไมมีประเด็นพิจารณา ดังนั้นจึงตองรับฟงวา คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาคุณลักษณะการปฏิบัติงาน คุณภาพของผลงาน และผลสัมฤทธิ์ของ
งานโดยชอบแลว ขออุทธรณประเด็นนี้ฟงไมขึ้นเชนเดียวกัน 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อโปรดพิจารณาอุทธรณของวาที่รอยตรีหญิง
เพียงใจ  เสือเอก พนักงาน มหาวิทยาลัย วาฟงขึ้นหรือไม  

 

มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยมีมติใหผู อุทธรณการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  มาชี้แจงขอเท็จจริงกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งตอไป 

 
 

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                ๔.๑  การอนุมัติอนปุริญญาและปริญญาบัตร  

         ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด

ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  และ
นักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จ
การศึกษา  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย แลวรวมทั้ง
ส้ิน  ๘๓๐  ราย  ประกอบดวย ระดับอนุปริญญา ๔  ราย ระดับปริญญาตรี ๘๒๔ ราย และระดับปริญญา
โท ๒  ราย  มีรายละเอียดดังนี้ 



 ๑๙
 

๑.   ผูไดรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเมื่อวันที่  ๘  เมษายน 
๒๕๕๑   มีจํานวน  ๗๔๔  ราย  ประกอบดวย  
                                           ๑.๑  ระดับอนุปริญญา           ๔  ราย 
                                           ๑.๒  ระดับปริญญาตรี     ๗๔๐  ราย  
 
                                    ๒.ผูไดรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเมื่อ วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  มี
จํานวน  ๘๖  ราย  ประกอบดวย  
                                           ๒.๑  ระดับปริญญาตรี        ๘๔  ราย  
                                            ๒.๒  ระดับปริญญาโท         ๒  ราย 
 
                              อนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติการขออนุปริญญาบัตรและปริญญา
บัตรแลว ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  โดย
การอนุมัติใหมีผลตั้งแต วันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๕๑  และ วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ตามลําดับ  
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและรับรองการอนุมัติอนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตร 

 
       ๔.๒    รายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๑ 

     ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ดังนี้ 
       รายงานการเงินประจําเดือน มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๑  คือ งบที่แสดงยอด
คงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และวันที่  ๓๐  เมษายน  
๒๕๕๑   เพื่อทดสอบความเทากันของยอดรวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดัง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ   มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานเงินประจําเดือนมีนาคม และ เดือน
เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 

      มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือน 
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑     
  
 
 
 
 



 ๒๐
ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

๑. ผศ.ณรงคศักดิ์  มณีแสง  กรรมการผูแทนคณาจารย  นําเสนอ  ใหคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการขึ้นเงินเดือนหรือปรับขึ้นเงินรายไดของลูกจาง   

๒. รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  อธิการบดี  นําเสนอเรื่องการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน
หรือปรับขึ้นเงินรายไดใหกับลูกจาง  ซ่ึงไดรับไวพิจารณาในเรื่องนี้  และจะแจงใหทราบในภายหลัง 
  
เลิกประชุม ๑๖.๐๐  น. 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
ผูตรวจรายงานการประชุม  


