
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๑  

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

-------------------------------------------------------------- 
รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. ผศ.ปรีชา     เศรษฐีธร ประธาน 
๒. รศ.ดร. ทองหลอ    วงษอินทร อธิการบดี 
๓. อาจารยจิตเจริญ   ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๔. ศ.ดร.เดือน   คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๕. รศ.ดร.  กาญจนา    วัธนสุนทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๖. ศ.ดร. ดิเรก    ปทมสิริวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๗. ดร.พลสัณห    โพธ์ิศรีทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายมานิตย   จิตตจันทรกลับ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๙. ดร. อุทัย   ดุลยเกษม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. พลโท ศ.ดร.โอภาส    รัตนบุรี     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.นันทะ   บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ    คชสิทธ์ิ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. อาจารยสิริเจษฎ   รัตนจรณะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๕. รศ.ศิริพร   ศรีเชลียง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๖. วาท่ีรอยตรีอดลุย    วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๗. ผศ.ณรงคศักดิ ์   มณีแสง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๘. อาจารยนเรศมันต   เพชรนาจักร กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
 

๑. นายมีชัย     ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ดร. คมศร   วงษรักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๓. ร.ต.อ.ดร.นิติภมิู    นวรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔. ศ.ดร.ไพฑูรย    สินลารัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร. อิสระ   สุวรรณบล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 

๑. รศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๓. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๕. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๖. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
๗. อาจารย ดร.สุเทพ บุญซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
๘. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
๙. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. อาจารยมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๑. ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๒. อาจารยสุพจน ทรายแกว ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
๑๓. วาท่ี ร.ต.สมยศ มงคลเดช ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๑๔. นางกนกพร กาลจักร หัวหนางานการเจาหนาท่ี 

 
เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๐๕  น. 

 

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  ประธานในท่ีประชุม ไดตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  มาครบ
องคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   

          ๑.  ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  ประธานในท่ีประชุม   แจงเร่ืองมหาวิทยาลัยไดเชิญ                
นายพงศเทพ  เทพกาญจนา ผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนนายกสภามหาวิทยาลัย   มาประชุมรวมกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย    ในวันนี้   



 ๓ 
 
๒.  ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงเร่ืองนายกสภา

มหาวิทยาลัยไดลงนามคําส่ัง แตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดีเรียบรอยแลว  ซ่ึงมีผลต้ังแตวันท่ี  ๗  
ธันวาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป  ลงวันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  

๓.  ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงเร่ืองการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอโปรดเกลา ฯ นั้น  หนังสือไดสงสํานักนายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว และอยูระหวาง
การสงสํานักพระราชวัง ตามลําดับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑          
ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑ วันศุกรท่ี  ๒๑  
พฤศจิกายน   ๒๕๕๑      ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ต้ังแตหนา ๑ – ๑๑ 

   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอแกไขดังนี้ 
๑.  ในหนา  ๕  วาระท่ี  ๔.๓  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเบิกจายเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ....   ใหตัดคําวา  “ และลูกจางชั่วคราว ”   ออก   

๒.  ในหนา  ๗  บรรทัดท่ี  ๓  วาระท่ี  ๔.๕  (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ศิลปะการแสดง ใหแกไขขอความจาก “ ภาคเรียนท่ี   ๑ ”  เปน  “ ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ” 

๓.  ในหนา ๙  บรรทัดท่ี  ๖  ขอ  ๑   แกขอความจาก“ ตามาตรา” เปน  “ ตามมาตรา” 
๔.  ในหนา  ๙  ใหตัดขอ  ๔  ออก  แลวยายไปตอทายเปนขอเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย ตรงมติสภามหาวิทยาลัย 
 
มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       

วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑   และแกไขขอความและตัดทอนขอความตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑  ในหนา  ๔  จากรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑   เร่ืองสืบเนื่อง  วาระท่ี  
๓.๒  เร่ือง การอุทธรณผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   นั้น  
ไดรับการช้ีแจงจากอาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  ซ่ึงเปนอนุกรรมการชุดดังกลาววา ไดดําเนินงานประสาน
ไปเบ้ืองตนเพื่อใหมาช้ีแจงแลว  สวนรายละเอียดอ่ืนๆกําลังอยูระหวางการดําเนินการแตยังไมแลวเสร็จ 
รายละเอียดจะเสนอใหทราบในคราวตอไป  



 ๔ 
 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะในเร่ืองสืบเนื่อง  ดังนี้   
  ๑)  ในการประชุมถามีเร่ืองวาระสืบเนื่องใดท่ีจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
หรือผลจากการประชุมตางๆ  ท่ีจะตองดําเนินการตอไปใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานงานแจง
มติใหผูท่ีเกี่ยวของทราบและดําเนินการตอไป  สวนถามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร  ใหทําหนังสือแจง
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมคราวตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....    
   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้  

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย  การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  (ฉบับท่ี  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงได
จัดทํา (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ข้ึน  และ (ราง) ดังกลาวได
ผานการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑  วันพุธท่ี ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑  วันศุกร
ท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบ
ดังกลาว  เพื่อนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป       

มหาวิทยาลัยจึงไดนําเสนอ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข (ราง)ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   ดังนี้ 

๑)  ในหนา ๑  ขอ  ๓  ใหตัด คําวา   “และขอบังคับออก” 
๒)  ในหนา  ๑ ใหแกไข  คํานิยาม คําวา “  ลูกจาง หมายความวา ลูกจาง

ช่ัวคราวรายเดือนตามสัญญาจางท่ีมีระยะเวลาตั้งแตเกาเดือนข้ึนไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  ”  เปน “ ลูกจาง หมายความวา ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตาม
สัญญาจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

๓)  ใหตัดคําวา  “ช่ัวคราว”  ออกในขอบังคับนี้  
๓)   ในหนา  ๒  ใหตัดขอความใน  ขอ  ๗  วรรค  ๒  ออก    

 



 ๕ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ..... และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเร่ืองเงินของมหาวทิยาลัยในสวน
ท่ีมีอยู ไปดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนวิธีการดําเนินการแลวแตมหาวทิยาลัยเห็นสมควร 

 
  ๔.๒ โครงการพิเศษ "การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจคาปลีก"     
   ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ  รองอธิกีรบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ   ไดจัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมมือทางวิชาการกับบริษัท  เซ็นทรัล  รีเทล  คอรปปอรเรช่ัน  จํากัด  ในเร่ืองการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  ใหกับพนักงานของบริษัท 
ต้ังแตภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ 

เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปดวยดี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลอง
กับหนวยงานท่ีใชบัณฑิต  และเปนไปตามบันทึกขอตกลงรวมมือทางวิชาการกับบริษัท     เซ็นทรัล   รี
เทล คอรปปอรเรช่ัน  จํากัด  ในเร่ืองการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจคาปลีก  มหาวิทยาลัยจึงจัดทําโครงการ "การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก"โดยกําหนดใหเปนโครงการพิเศษ และไดผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑  ในวันพุธท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   

เพื่อใหเปนไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โครงการ
พิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให โครงการ "การ
จัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก" เปนโครงการพิเศษ  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข โครงการพิเศษ 
"การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก"     ดังนี้ 
  ๑)  ใหเพิ่มคําวา “ระดับชาติ” กอนหนาคําวา “ระดับนานาชาติ” ลงใน 
วัตถุประสงค ในขอ ๓  
  ๒)  ใหแตงต้ังคณะกรรมการประเมินและติดตามของหลักสูตรดวย 
  ๓)  ในคราวตอไปในการเสนอโครงการพิเศษ  ใหนําหลักสูตรท่ีจํานําเสนอเปน
โครงการพิเศษแนบมาดวยเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและอนุมัติโครงการ  “การจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก” เปนโครงการพิเศษ          

  



 ๖ 
 

๔.๓   การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
      ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้ 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติ  อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษา        
ภาคพิเศษและนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีเรียนครบตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๑  มีผูขอรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเม่ือ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  มีจํานวน  ๕๙๕  ราย  ซ่ึงผานการตรวจสอบความถูกตองของคณะกรรมการ
วิชาการในการประชุมคร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๑   เม่ือวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  และผานการพจิารณาของสภา
วิชาการในการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑ ในวันพุธท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
ที่  ๓.๓  แลวนั้น  ประกอบดวย  
                                                             ระดับอนุปริญญา  ๒  ราย 
                                                             ระดับปริญญาตรี  ๕๗๙  ราย  
                                                              ระดับปริญญาโท  ๑๔  ราย  
                                  โดยการอนุมัติใหมีผลต้ังแตเม่ือวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑    
  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติอนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษท่ีเรียนครบตามหลักสูตรและมี
คุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  และใหมีผลต้ังแตวันท่ี  
๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 

 
  

ระเบียบวาระท่ี    ๕   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                                      ๕.๑   รายงานการเงินประจําเดือนกันยายน - พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงตอท่ีประชุมวา
มหาวิทยาลัยขอถอนรายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๑  ออก  เนื่องจากเอกสารยังไม
เรียบรอย  และนําเสนอดังนี้ 

รายงานการเงินประจําเดือนกันยายน - พฤศจิกายน  ๒ ๕๕๑  คือ งบท่ีแสดง
ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑  วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  
วันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  เพื่อทดสอบความเทากันของยอดรวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยก
ประเภทท้ังหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานเงินประจําเดือน
กันยายน  ตุลาคม  และพฤศจิกายน ๒๕๕๑  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบรายงานการเงินประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม   

๒๕๕๑  



 ๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖      เร่ืองอ่ืนๆ 

        ๖.๑  ศ.ดร.เดือน  คําดี  ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  แจงเร่ือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  รวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จะจัด
โครงการแขงขันกอลฟและโบวล่ิงการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้ึน   
ในวันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๒  และวันท่ี  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อใหการดําเนินการจัดงาน
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ    จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก
ทานสนับสนุนและรวมเปนเกียรติในงานในวันและเวลาดังกลาว  

๖.๒  มหาวิทยาลัยแจงเร่ืองการมอบหมายงานของอธิการบดีซ่ึงจะหมดวาระ  ใหกับ
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ในวันเสารท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

๖.๓  สภามหาวิทยาลัยนัดประชุมคร้ังตอไปวันศุกรท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑           
เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

 
เลิกประชุม ๑๖.๐๕  น. 
 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
ผูตรวจรายงานการประชุม  


