
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๐ 

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.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. นางทิพา มั่นทน กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๑. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๕. ผศ.ประสาน ยิ้มออน กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๖. นายชาตร ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๗. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
 

๑. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๖. นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๓. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๕. นายประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖. นางสิทธา มณีแสง คณบดีคณะครศุาสตร 
๗. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. ผศ.วิมล จิโรจพันธุ ผูอํานวยการสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๑๐. ดร.ฐิติพร  พิชญกุล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
๑๑. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๒. ผศ.รุงรัตน เหลืองนทีเทพ รองผูอํานวยการฝายวิชาการศูนยกรุงเทพมหานคร 
๑๓. นางสาวอังคนา กสินันท รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
๑๔. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๕. นายเศกพร ตันศรีประภาศริิ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๖. ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต ประธานราง หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑ ฯ 
๑๗. ผศ.บังอร ธรรมศิริ อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๘. นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๙. นางศิริลักษณ บุญมา ประธานราง หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
๒๐. ผศ.ประภา ธีระกาญจน อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒๑. นายบณัฑิษฐ พันศิริ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒๒. นายภศิักดิ ์ กัลยาณมิตร อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



 ๓

๒๓. นายอนุรัตน ภูวานคํา ประธาน (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส  
๒๔. นายวิศวรรธน พัชรวิชญ ประธาน (ราง) หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ 
๒๕. นางสาวสุนิตรา จันทรหอม นักวิชาการคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๑๕  น. 
   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมือ่ตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ       
  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๐    
         ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐  วันศุกรที่  ๑๖  
มีนาคม   ๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๑๒ 

 มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๐    
 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองอ่ืนๆ 
 กอนเขาระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณานั้นประธานในที่ประชุมเสนอ
ใหพิจารณาระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองอื่นกอน  โดยประธานในที่ประชุมเสนอขอแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  วาดวย  คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  ในสวนที่วาดวยจํานวนของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดวย
เหตุผลวา เพื่อใหมีบุคลากรจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในทุกๆ  
ดานจึงเห็นสมควรใหแกไขจํานวนของคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 ๑. ขอ ๔ วรรคสอง ใหแกไขขอความจาก  “กรรมการตาม (๔) สภามหาวิทยาลัย
ตองแตงตั้งจากผูที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญดานการศึกษา  มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล  การปกครองสวนทองถ่ิน  
การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและดานอื่นๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรจํานวนสิบสามคน         
ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  ”  ให
แกไขเปน  “กรรมการตาม (๔)  สภามหาวิทยาลัยตองแตงตั้งจากผูที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญดาน
การศึกษา  มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและ
การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การปกครองสวนทองถ่ิน  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และดานอื่นๆ  
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรจํานวนไมนอยกวาสิบสองคนแตไมเกินสิบแปดคน  ในจํานวนนี้ให
แตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  ”   



 ๔

 ๒.   ขอ ๙  ใหแกไขขอความจาก  “ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตาม
บัญชีรายช่ือใน ขอ ๘ จํานวนสิบสามคน เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และจัดลําดับบุคคลตามบัญชีรายช่ือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ”   ใหแกไขเปน    “ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อใน 
ขอ ๘   จํานวนไมนอยกวาสิบสองคนแตไมเกินสิบแปดคน   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และจัดลําดับ
บุคคลตามบัญชีรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  วาดวย  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  วาดวย  คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐  ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  ๒๐  เมษายน                  
พ.ศ. ๒๕๕๐    เปนตนไป 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
           ๓.๑  การสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
         ผศ.อิทธิ  คําเพราะ   เลขานุการคณะกรรมการการสรรหาคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    นําเสนอดังนี้ 
                จากการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๐  และ
นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามแตงตั้งกรรมการชุดดังกลาว  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ที่  ๐๒/๒๕๕๐  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  แลวนั้น 

 คณะกรรมการไดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๐  เพื่อ
สรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ผลการประชุมไดรายช่ือผูสมควรไดรับการเสนอ
แตงตั้งเปน คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๑๘  ราย เรียงตามตัวอักษร  (ดังบัญชีที่
แนบ)  
                                              คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงเสนอ
รายช่ือผูสมควรไดรับการเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั้ง  ๑๘  คน  ตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๑๘  คน 
ตามที่กําหนดอยูในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๔๗  ฉบับที่ ๒ ขอ ๔ วรรค สอง  และขอ  ๙  
 



 ๕

              มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหผูไดรับการเสนอรายชื่อผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั้ง  ๑๘  คน   ดังนี ้  
   (๑) นายชาญ  พวงเพ็ชร  (ดานการปกครองสวนทองถ่ิน ) 
   (๒) นายชยัยศ  สุนทรวรรณ (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
        (๓) นายโชคสมาน  สีลาวงษ (ดานการศึกษา)    
   (๔)  ศ.ดร.เดือน  คําด ี    ( ดานการศาสนา)     
   (๕) นายเดชา  กล่ินกุสุม    (ดานงบประมาณและการเงิน )   
   (๖)  นางเตือนใจ  สุจริตกุล  หรือ ดาวใจ ไพจิตร ( ดานมนุษยศาสตร)  
   (๗)  นายธวัชชัย  อ้ึงอัมพรวไิล(ดานการปกครองสวนทองถ่ิน )   
   (๘) พล.อ.อ.นพพร  จันทวานิช   ( ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
   (๙)    นาวาอากาศเอกพิชัย  พรรณะ  (ดานการบริหารงานบุคคล ) 
   (๑๐)  นายพีระพงษ  สาคริก      (ดานสังคมศาสตร)    
   (๑๑)  นายบุญชวย โฉมฉิน  (ดานการปกครองสวนทองถ่ิน ) 
   (๑๒)  พ.ต.ต.วินัย  โวหาร (ดานกฎหมาย) 
   (๑๓) นายวิระศักดิ์  ฮาดดา (ดานการปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๑๔)รศ.ดร.ศกัรินทร  ภูมิรัตน (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ) 
   (๑๕)วาที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล    (ดานการบริหารงานบุคคล ) 
   (๑๖) นายสิทธพิร  บาลทิพย     (ดานสังคมศาสตร ) 
   (๑๗) นายสามารถ  จันทรสูรย       (ดานศิลปวัฒนธรรม) 
   (๑๘) นายอภิวฒัน  รัตนปรากฎ       (ดานงบประมาณและการเงิน )   
          

                     ๓.๒  การบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ    
  ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 

   เพื่อใหศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพรอมในดาน
วิชาการและการดําเนินงานบริหารมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับเพื่อเตรียมการเปดหลักสูตรใหมใน
อนาคต   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงเห็นสมควรขอความ
เห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อบรรจุผูทรงคุณวุฒิ  เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  โดย
ไดรับเงินเดือนสูงกวาที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้  
                             ๑.  ศาสตราจารย พลโท ดร.สมชาย  วิรุฬหผล  คุณวุฒิปริญญาเอก 
เศรษฐศาสตร  อัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐  บาท  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ระยะเวลาการจาง  ๓  ป  ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่  ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๐  เปนตนไป 



 ๖

                             ๒. นางสาวปยะวรรณ  เลิศพานิช  คุณวุฒิ ปริญญาเอก จิตวิทยา
การศึกษา  อัตราเงินเดือน ๑๘,๙๐๐  บาท  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ระยะเวลาการจาง  ๓  ป  ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
                             ๓.  นายสะอาด  บรรเจิดฤทธิ์  คุณวุฒิ ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  อัตรา
เงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท  สังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร                           
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระยะเวลาการจาง  ๓  ป  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  เปน
ตนไป   
                             มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา บรรจุและแตงตั้ง
บุคคลทั้ง  ๓  รายดังกลาวขางตนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

                          
                   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติการบรรจุและแตงตั้ง
นางสาวปยะวรรณ  เลิศพานิช เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เต็มเวลา  สําหรับ                       
ศาสตราจารย พลโท  ดร.สมชาย  วิรุฬหผล   และนายสะอาด  บรรเจิดฤทธิ์   ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
กับทาง สกอ. เร่ืองการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแบบไมเต็มเวลา ทาง สกอ. จะยอมใหมหาวิทยาลัย
นับเปนศักยภาพไดหรือไม  ถาได จึงบรรจุแตงตั้ง  ศาสตราจารย พลโท  ดร.สมชาย  วิรุฬหผล   และ              
นายสะอาด  บรรเจิดฤทธิ์  เปนพนักงานมหาวิทยาลัยได 
 

        ๓.๓   การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
      ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
      ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๖  
มีนาคม  ๒๕๕๐  จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตอเวลาราชการ กรณี  นางวัลลภา  รุงศิริแสงรัตน    
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ตําแหนงรองศาสตราจารย  ระดับ   ๙   คุณวุฒิ  อ.ม .
ประวัติศาสตร ผูที่จะเกษียณอายุราชการ   ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาการตอเวลาราชการไดพิจารณาตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการ
ตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  แลว   คณะกรรมการฯ  มีมติ 
ดังนี้  คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาวิชาประวัติศาสตร    ไมมี การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาเอกในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา    การตอเวลาราชการจะใชศักยภาพของอาจารยเพื่อสอนในรายวิชา
พื้นฐานทั่วไปเทานั้น  พิจารณาแลวคุณวุฒิดังกลาวไมขาดแคลน     จึงเห็นสมควรไมตอเวลาราชการ 
กรณี  นางวัลลภา  รุงศิริแสงรัตน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
การไมตอเวลาราชการของนางวัลลภา  รุงศิริแสงรัตน  หรือสุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
         มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการไมตอเวลาราชการของ                
นางวัลลภา  รุงศิริแสงรัตน   



 ๗

       ๓ .๔  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรม
ราชูปถัมภ       จังหวัดปทุมธานี   วาดวย คาธรรมเนียมสําหรับการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ     ในพระบรมราชูปถัมภ    พ.ศ.  ....     
      ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้ 
                                  เพื่อกําหนดประเภท และการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงไดนําเสนอให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  พ.ศ.  ....  
                                             อนึ่ง  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  พ.ศ.  ....  ไดผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
จัดทําระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมเมื่อวันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  แลว  
 

    มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ  ในหลักการ 
(ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวย
คาธรรมเนียมสําหรับการจัดการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  พ.ศ.  .... โดยใหแกไขขอความบางประการในระเบียบใหมีความสอดคลองกัน  และใหระบุ
จํานวนเงินของการจัดเก็บคาธรรมเนียมใหชัดเจนและใหนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีก
คร้ังหนึ่ง 
  

        ๓.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดหา  จัดสรรรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.  .... 
   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้  
   เพื่อใหการจัดหา  จัดสรรรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  จังหวัด
ปทุมธานี เปนสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 
๒๕๔๖  และมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงไดนําเสนอให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี  วาดวยวาดวยการจัดหา  จัดสรรรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 



 ๘

                                            อนึ่ง  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี  วาดวยวาดวยการจัดหา  จัดสรรรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ไดผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดทําระเบียบและขอบังคับ ในการ
ประชุมเมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  แลว  
   มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติในหลักการ 
(ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยวา
ดวยการจัดหา  จัดสรรรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหแกไข
ปรับปรุงขอความบางขอในระเบียบดังกลาวใหเกิดความสมบูรณชัดเจน และใหนํากลับมาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

                           ๓.๖  (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว  
                          ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้ 
                                    จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่  ๑๖   มีนาคม  ๒๕๕๐  วาระ
ที่  ๓.๕ เพื่อพิจารณา(ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว ที่ประชุมมีมติให
ผูรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว กลับมาทบทวนการ
คิดตนทุนการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม แลวนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนั้น    
                                   จากมติในที่ประชุมดังกลาว คณะกรรมการผูรับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวไดกลับมาทบทวนการการคิดตนทุน การ
ผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม   โดยมี ตนทุนตอคนตอป ดังแสดงในเอกสารประกอบวาระ
ที่  ๓.๖   (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
                                  มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
การจัดการทองเที่ยว ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

        มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง)   หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
 
          ๓.๗   (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
                     ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวทิยาลัย    นําเสนอดังนี ้
                     จากการประชุมสภามหาวิทยาลยัวันที ่ ๑๖   มีนาคม  ๒๕๕๐  วาระที ่ ๓.๖ 
เพื่อพิจารณา(ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมมมีติใหผูรับผิดชอบ
การพัฒนาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ กลับมาทบทวนการคดิตนทุนการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม แลวนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนัน้    



 ๙

                                 จากมติในที่ประชุมดังกลาว คณะกรรมการผูรับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดกลับมาทบทวนการการคิดตนทุน การผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม   โดยมี ตนทุนตอคนตอป ดังแสดงในเอกสารประกอบวาระที่  ๓.๗ (ราง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                               มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา 
 
     มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง)   หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
   ๓.๘ (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
            ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    นําเสนอดังนี้ 
                                         จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่  ๑๖   มีนาคม  ๒๕๕๐  วาระ
ที่  ๓.๗ เพื่อพิจารณา(ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ที่
ประชุมมีมติใหผูรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร  กลับมาทบทวนการคิดตนทุนการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม แลวนํากลับมาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนั้น    
                                                      จากมติในที่ประชุมดังกลาว คณะกรรมการผูรับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดกลับมาทบทวนการการคิดตนทุน 
การผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม   โดยมี ตนทุนตอคนตอป ดังแสดงในเอกสารประกอบวาระที่  ๓.๘ 
(ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
                                                        มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   ตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
            มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร                        
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
 
          ๓.๙ (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส  
     ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    นําเสนอดังนี ้
                                                  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ วาระที่  ๓.๘ 
เพื่อพิจารณา(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส   ที่ประชุมมีมติให
ผูรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส   กลับมาทบทวนการ
คิดตนทุนการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม แลวนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนั้น    



 ๑๐

                            จากมติในที่ประชุมดังกลาว คณะกรรมการผูรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ไดกลับมาทบทวนการการคิดตนทุน การผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตรใหม   โดยมี ตนทุนตอคนตอป ดังแสดงในเอกสารประกอบวาระที่  ๓.๙                
(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส  
                                        มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส   ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส  

 
 

  ๓.๑๐  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
                                  นายวิศวรรธน  พัชรวิชญ  ประธาน(ราง) หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ  
นําเสนอดังนี้ 
              (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่ไดจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรชาติ ที่ตองการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต   การจัดการเรียนการสอนดํา เนินการโดยสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ       ใน
พระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีความพรอมในดานศักยภาพของอาจารย อุปกรณประกอบการเรียนการ
สอน   รวมทั้งทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูใกลกับแหลงอุตสาหกรรม และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  
                                       บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน เชน การปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบสิ่งพิมพ ออกแบบเฟอรนิเจอร 
และออกแบบบรรจุภัณฑ ของทั้งหนวยงานในภาครัฐและเอกชน การปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และยังสามารถศึกษาตอในระดับสูงตอไปได 
                                  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตร  ๔  ป ที่ใชอยูเดิมตั้งแต
ป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่กําหนดไวในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตร ี เสร็จเรียบรอยแลว และผานการพิจารณาของ คณะกรรมการสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภจากการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๐ เมื่อ
วันศุกรที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๐  ระเบียบวาระที่  ๓.๓   
                                    มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป  



 ๑๑

 
   มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร                
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
 
ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
                                       ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร      
    ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
    ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติ  อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตร ของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา   ๒๗  ราย  ระดับปริญญาตรี  ๙๔๙  ราย  และระดับปริญญาโท  ๕  ราย  รวมทั้งสิ้น
จํานวน  ๙๘๑  ราย  อนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติ   การขออนุปริญญาบัตรและปริญญา
บัตรแลว   ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่  ๕  เมษายน    ๒๕๕๐  
           
 

     มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยรับทราบและเห็นชอบการอนุมัติ
อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร  ของนักศึกษาที่เรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติ  
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๙ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ๒๗ ราย ระดับปริญญาตรี ๙๔๙ ราย และระดับ
ปริญญาโท ๕ ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน ๙๘๑ ราย และการอนุมัติมีผลตั้งแตวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๕๐   

 

 ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
           ไมมี 
 

เลิกประชุม ๑๖.๕๐  น. 

                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  


