
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๑๙  มกราคม   ๒๕๕๐ 

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
๒. รศ.ดร. ทองหลอ วงษอินทร อธิการบดี 
๓. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

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. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ผูชวยอธิการบดี 
๒. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔. นายสิริเจษฎ รัตนจรณะ คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๕. ดร.ตอศักดิ ์ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๖. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. นางสาวฉววีรรณ   ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๘. ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกลุ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๙. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๐. ผศ.ศิริพร ศรีเชลียง รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๑. นายประจบ ดีบุตร อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๒. ดร.พิทยา ถลกภักด ี ประธานหลักสูตรเคมี 
๑๓. ดร.วราวรรณ ประสิทธิ์ผล อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
  

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๒๐  น. 
   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมือ่ตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

 
 
 
 



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   

         เนื่องดวยประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย         
ชุดเดิม  ไดครบวาระเมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๙   มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการเลือกตั้งประธาน
และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหมในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙  และไดประกาศผล
การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหมเรียบรอยแลว  โดยจะดํารง
ตําแหนงตั้งแตวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เปนตนไป  ประธานสภาคณาจารยคนใหมแทนผูชวย
ศาสตราจารยจารึก  สงวนพงษ  คือ  นายจิตเจริญ  ศรขวัญ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๔๙ 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๙  วันศุกรที่  ๑๕  
ธันวาคม   ๒๕๔๙    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๑๒  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๔๙    
 
ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
      ๓.๑  การทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญากิตติมศักดิ์  
             ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดงันี้ 
              เนื่องในวโรกาส  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบรอบ ๖๐ป  และทรงเจริญพระชนมายุ  ๘๐  พรรษา  มหาวิทยาลัยมีความประสงคจะทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขารัฐประศาสนศาสตร  แดพระองคทานเพื่อเปน
เกียรติประวัติและเปนสิริสวัสดิ์    พิพัฒนมงคลแกมหาวิทยาลัยสืบไป   
  

                                  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติการทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขารัฐประศาสนศาสตร  แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสที่
พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ  ๖๐  ป  และทรงเจริญพระชนมายุ  ๘๐  พรรษา เพื่อเปนเกียรติ
ประวัติและเปนสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแกมหาวิทยาลัยสืบไป   
 
 
 

 



 ๔

    ๓.๒   การเสนอขอรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนา
ชุมชน   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  และปริญญา                
ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานาฏศิลปและการละคร   
                ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดงันี้ 
   มหาวิทยาลัยขอเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานทางวิชาการหรือมีความเชี่ยวชาญ
การในวิชาชีพผูทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม  เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  เปนผูดํารงตนอยูใน
คุณธรรม   ศีลธรรม  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันงาม   โดยคณะกรรมการพิจารณาปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  คือ  
                              ๑. นายชาญ  พวงเพ็ชร  นําเสนอเพื่อขอรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาการพัฒนาชุมชน  
                              ๒. พลตํารวจตรีศุภณัฐ   อริยะมงคล    นําเสนอเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 
                             ๓. นางศรีนวล     ขําอาจ    นําเสนอเพื่อขอรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขานาฏศิลปและการละคร  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงหลักเกณฑ  และผลงานที่ใช
ประกอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ระดับปริญญาเอก  ปริญญาโท  หรือปริญญาตรีบุคคลทั่วไป ซ่ึงไดรับ
การชี้แจงจากผูรับผิดชอบในการเสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์จนเปนที่เขาใจ 

 
        มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และ
ปริญญาบัฑิตกิตติมศักดิ์  แกบุคคลทั้ง  3  ทาน  ดังนี้ 
   ๑) นายชาญ  พวงเพ็ชร   ไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาการพัฒนาชุมชน  
                              ๒)พลตํารวจตรีศุภณัฐ  อริยะมงคล   ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 
                             ๓) นางศรีนวล     ขําอาจ    ไดรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์         
สาขานาฏศิลปและการละคร  
  

 
 
 
 
 
 



 ๕

       ๓.๓   การแตงตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
   นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอดังนี้ 
   ดวยผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  คลังวิจิตร  ไดลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผลตั้งแตวันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๔๙  อาศัยความตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี    วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดี  พ.ศ. ๒๕๔๗  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยจึงได
ดําเนินการใหบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามที่ระบุไวในระเบียบทั้ง  ๒ ฉบับ   เสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อรับการสรรหาเปนคณบดี     
                            มีผูถูกเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหา ๒  คน  คือ 

                            ๑.   นายณรงศักดิ์  มณีแสง 
                            ๒.   นายประจบ  ดีบุตร 

                           มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม  โดย
จัดใหมีการหยั่งเสียงในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๔๙  ผลปรากฏวาผูไดรับความนิยมอันดับ ๑  คือ นาย
ประจบ  ดีบุตร  ( เอกสารดังแนบ) 
                          มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ  นายประจบ  ดีบุตร เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตอไป  

         มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบอนุมัติแตงตั้ง  นายประจบ   ดีบุตร  ใหดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

          ๓.๔  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ    
     ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
    ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูประถัมภ  ได
พิจารณาอนุมัติ  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  ที่เปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)  ไดกําหนดไวจํานวน  ๕  ทาน  ไดแก 
                                                ๑. ศาสตราจารย  ดร. เดือน    คําดี  
                                                ๒. ศาสตราจารย  ดร. บุญทัน    ดอกไธสง  
                                                ๓. ศาสตราจารย  ดร. สมพงษ    ธรรมพงษา  
                                                ๔. ศาสตราจารย  ดร. ผองพรรณ    เกิดพทิักษ  
                                                ๕. ศาสตราจารย  ดร. เกษม   จันทรแกว  
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                                          ซ่ึงบัดนี้  ศาสตราจารย  ดร. บุญทัน    ดอกไธสง  ไดปฏิบัติหนาที่เปนอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย ทําใหขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
                                          ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อของผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย  ๒  ทาน  ตามบัญชีที่เสนอ   เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งเปนกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  ๑  ทาน เพื่อแทน  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  คือ                       
           ๑) ศาสตราจารย ดร.พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ     
           ๒) ศาตราจารยปรียา  วอนขอพร  (เกษียณอายุราชการแลว)  
           จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงความชํานาญการของผูทรงคุณวุฒิที่
ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยไปแลวทั้ง  ๕  คนนั้น มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญการในสาขา
ใดแลวผูที่มหาวิทยาลัยตองการแตงตั้งเพิ่มเติมนั้นควรเปนสาขาใด  นอกจากนั้น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยยังไดสอบถามถึงจํานวนของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการวาควรมีจํานวน
เทาใด ในประเด็นขอสงสัยเหลานี้ไดรับการชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยจนเปนที่เขาใจ 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ  ๒  ทาน  คือ           
            ๑)   ศาสตราจารย ดร.พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ      สาขาวิชาประชากรศาสตร 
            ๒)  ศาตราจารยปรียา  วอนขอพร     สาขาวิชาการตลาด  การตลาดทั่วไป 
 
 
  ๓.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดั
ปทุมธานี วาดวยการจัดตัง้และการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. .... 
  ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้
 จากการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไมใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แตใหตั้งในรูปของ “คณะกรรมการ
กํ า กั บ ดู แ ล คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น บั ณฑิ ต ศึ ก ษ า ”  แ ทน ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่  ๑ ๐ /
๒๕๔๙  วันที่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๙  แลวนั้น  ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  ไดขอสรุปวา  ยังจําเปนที่จะใหมีการจัดตั้งหนวยงานในระดบัคณะทีเ่รียกวา 
"บัณฑิตวิทยาลัย"  ขึ้นมาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี  ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้  

๑.  สภาพที่เปนอยูในปจจุบันพบวา ศักยภาพของแตละคณะที่เปดสอนในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เชน  สาขาบริหารการศึกษา  สาขาหลักสูตรและการสอน  และรัฐประศาสนศาสตร  และ
หลักสูตรในลักษณะบูรณาการ ยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดโดยคณะใดคณะหนึ่ง  แตถานํา



 ๗

ศักยภาพมารวมไวในหนวยงานหนึ่ง (ไมไดนําอาจารยมารวมไว  อาจารยยังคงสังกัดคณะเดิม)  จะทําให
มีความแกรงในศักยภาพเพื่อการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี   

๒.  ศักยภาพของอาจารยที่ทําการบริหารและจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีของแต
ละคณะมีขีดจํากัดทําใหไมสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีใหเกิด
ประสิทธิภาพได  การจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีเปนการ
เฉพาะจะทําใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

๓.  เพื่อใหมีหนวยงานที่สามารถดูแลและกํากับดานมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับที่สูง
กวาปริญญาตรีอยางเปนระบบ  สามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางเปนเอกภาพ  

จากเหตุผลดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. ....  เขาสู
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะกับทางมหาวิทยาลัยวากรรมการของบัณฑิต
วิทยาลัยควรมีเพียงชุดเดียว  โดยใหรวมคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน ตาม (
ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการ
จัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. ....  เขาดวยกัน  โดยใหตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย  มีอธิการบดีเปนประธานและมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหเพิม่
กรรมการที่เปนหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับบัณฑิตวิทยาลัยเขาไปดวย   
 สําหรับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหสังเคราะหจากอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ตาม (ราง) เดิมที่นําเสนอ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย   เปนหนวยงานภายในที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะและใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดตั้งและการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. ....  ใหเรียบรอย  แลวนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และให
นํากลับเขามารายงานในสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
 
  ๓.๖  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
                          ดร.วราวรรณ   ประสิทธิ์ผล  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
นําเสนอดังนี้  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ไดจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรชาติที่
ตองการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   ในดานเคมีอุตสาหกรรม    เคมีประยุกต   และเคมีวิเคราะห โดย
หลักสูตรประกอบดวยสองแขนงวิชาคือ แขนงอุตสาหกรรมพอลิเมอรและแขนงเคมีวิเคราะหเชิง
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อุตสาหกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สามารถทําไดโดยสะดวก   โดยมีความพรอมในดานทําเลที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูใกลกับแหลงอุตสาหกรรม และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ    บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
ทั้งสองแขนงวิชาสามารถทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน  เชน   การปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการเคมี  เคมีพอลิเมอรของทั้งหนวยงานในภาครัฐและเอกชน    และนอกจากนั้นยังสามารถ
ศึกษาตอ   ในระดับสูงตอไป  
   ดังนั้น  คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม  ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมีอุตสาหกรรม  โดยยึดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว และผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จากการประชุมครั้ง
ที่  ๑๑ / ๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๗   ธันวาคม   ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดสอบถามถึงความพรอมของการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน ไดแก  ความพรอมและศักยภาพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการนําหลักสูตรไปใช  ความพรอมของหองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน  งบประมาณ
ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงเปนผู
นําเสนอและรับผิดชอบการนําหลักสูตรไปใชจนเปนที่เขาใจ  

นอกจากนั้น  สภามหาวิทยาลัยไดใหคําแนะนําการทําความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอีกดวย      
 

    มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม 
 
 
  ๓.๗   (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ....     
 

  ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  ดําเนินไปอยางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ  สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูประถัมภ  จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม     
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ราชูประถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ....      ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   ตอไป   

สภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงความชัดเจน  หลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆที่จะนําไปใชในการ
ดําเนินการเพื่อจัดเก็บคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายของนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษและได
รับคําชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยในประเด็นตางๆ  ที่สอบถาม 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติ  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูประถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ....   

 สําหรับประกาศนั้นใหกลับไปปรับตัวเลขใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่ตามที่มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการ  โดยแยกใหชัดเจนระหวางนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษ  
 
 

        ๓.๘  (ราง)  แบบคําขอตั้งโครงการเงินนอกงบประมาณประจําป  ๒๕๔๙  ของ
โครงการหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร   ระดับบัณฑิตศึกษา 

         ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
 ดวยโครงการหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีรายรับทั้งหมดจากคา
หนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา เปนจํานวนเงิน ๘,๘๓๕,๐๐๐.- บาท  โดยหักเปนคาบํารุง
มหาวิทยาลัยใหกับมหาวิทยาลัย ๓๐ % ของเงินรายรับทั้งหมด คิดเปนเงิน ๒,๖๕๐,๕๐๐.- บาท เหลือ
เงินที่สาขาวิชาจะนํามาใชเพื่อการบริหารและจัดการเรียนการสอน  เปนเงิน  ๖,๑๘๔,๕๐๐.- บาท  ดงันัน้ 
โครงการหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาจึงเสนอขอ อนุมัติเงินนอกงบประมาณ 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๖,๑๘๔,๕๐๐  บาท  
 

      มติสภามหาวิทยาลัย  ใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม  
โดยใหถอนเรื่อง การขออนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําป  ๒๕๔๙  ของโครงการหลักสูตรวิชา       
รัฐประศาสนศาสตร   ระดับบัณฑิตศึกษา   
 
 
ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            

          ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร        

      ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้               
    ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ    จังหวัดปทุมธานี  มีความ
ประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตร  และปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาโครงการ 



 ๑๐

กศ.ปช.  นักศึกษาโครงการพิเศษ  และนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต    ที่เรียนครบตามหลักสูตรและ
มีคุณสมบัติครบ  ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๔  ราย   

                    อนึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรแลวในนาม
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยการอนุมัติให
มีผลตั้งแตวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๐      

 

มติสภามหาวทิยาลัย   รับทราบและเห็นชอบการอนุมตัอินุปริญญาบตัรและปริญญบตัร  
 

 

๔.๒  ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

                 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้   
  ดวยประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยชุดเดิม  ไดครบวาระเมื่อ
วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการชุดใหมในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙  และไดประกาศผลการเลือกตั้งประธานและ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเรียบรอยแลว   
 

                 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการ                     
สภาคณาจารยและขาราชการชุดใหม   
 

เลิกประชุม ๑๖.๒๕ น. 

 

                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  

 


