
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๑๖  กมุภาพันธ   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. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๙. นางทิพา มั่นทน กรรมการผูแทนผูบริหาร 

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

 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
 

๑. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔. นายสิริเจษฎ รัตนจรณะ คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๕. ดร.ตอศักดิ ์ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๖. นายประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. นางสาวฉววีรรณ   ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๙. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๐. นางกนกพร กาลจักร หัวหนางานการเจาหนาที ่
๑๑. ดร.พิทยา ถกลภักด ี ประธานหลักสูตรเคมี 
๑๒. ดร.วราวรรณ ประสิทธิ์ผล อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๓. ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต ประธานหลักสูตรการอาหาร 
๑๔. นางสาวเบญจางค วิริยะจิตต อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
  

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๑๖  น. 
   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมือ่ตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

 

 



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ         
        ๑) ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดถวายดุษฎีบัณฑิตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  บัดนี้
ทางสํานักพระราชวังไดแจงใหทราบวาพระองคทานรับทราบแลว  ในสวนวันที่จะถวายนั้นจะ
ประสานงานในภายหลัง 
    ๒)  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดตั้งและบริหารบัณฑิตวิทยาลัยนั้น  สภามหาวิทยาลัยมีมติใหมหาวทิยาลยั
นําไปปรับปรุงแกไขตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  และเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและ
นํากลับมาใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบอีกครั้งหนึ่ง    บัดนี้นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามใน (ราง) 
ระเบียบดังกลาว  โดยมีผลตั้งแตวันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๐    
         ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐  วันศุกรที่  ๑๙  
มกราคม   ๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๑๐  

 มติสภามหาวทิยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐    
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
       ๓.๑  ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๕  ราย 
   ๓.๑.๑   ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ของ นายเจษฎา  ความคุนเคย 
                ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้
    นายเจษฎา  ความคุนเคย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง  
อาจารย  ระดับ  ๗  ไดยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ  เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การบริหารคาจางและเงินเดือน 
   ตํารา  เร่ือง  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
   โดยดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  คร้ังที่   ๒ /๒๕๔๘   เมื่ อวันที่   ๑๖  มีนาคม   ๒๕๔๘  และการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่  ๗/๒๕๔๘  เมื่อวันที่   ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  และไดมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๐  มีมติ
เห็นชอบผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อใหเปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  



 ๔

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อ
วันที่  ๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐  และสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบการแตงตั้งแลว  มหาวิทยาลัยจึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  ตอไป 
 
   ๓.๑.๒    ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ของ นางสายพิณ  ยิ้มออน 
        ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้
       นางสายพิณ  ยิ้มออน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง  
อาจารย  ระดับ  ๗ ไดยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาภูมิศาสตร  เมื่อวันที่  ๔  
มีนาคม  ๒๕๔๘  โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
   ตํารา  เร่ือง  ภูมิศาสตรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย 
   โดยดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  ในการประชุมครั้ง
ที่  ๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  และการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  คร้ังที่ ๒/๒๕๔๙  
เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๔๙  และไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  คร้ังที่  
๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๕๐  มีมติเห็นชอบผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อใหเปนไป
ตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการในการ
ประชุมสภาวิชาการ  คร้ังที่  ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่   ๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐  และสภาวิชาการไดให
ความเห็นชอบการแตงตั้งแลว  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  ตอไป 
 
   ๓.๑.๓   ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ของ นายประสิทธ์ิ  สุขสุมิตร 
        ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้
       นายประสิทธิ์   สุขสุมิตร   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ  ๗  ไดยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขาวิชานิเทศศาสตร  
เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๔๘  โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การถายภาพเบื้องตน 
   ตํารา  เร่ือง  การถายภาพวารสารศาสตร 
   โดยดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  ในการประชุมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   และการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  คร้ังที่  ๑/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๙  และไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  คร้ัง
ที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๐  มีมติเห็นชอบผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อให
เปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ



 ๕

ในการประชุมสภาวิชาการ  คร้ังที่  ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่   ๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐  และสภาวิชาการได
ใหความเห็นชอบการแตงตั้งแลว  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  ตอไป 
 
   ๓.๑.๔  ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ของ  นางนฤมล   ธนานันต 
             ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
     นางนฤมล  ธนานันต ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง 
อาจารย ระดับ ๗ ไดยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ เมื่อวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้   
   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พันธุศาสตรของจุลินทรีย  
   งานวิจัย  เร่ือง  การจําแนกพนัธุบัวหลวงดวยเครื่องหมายอารเอพีดี  
   โดยดําเนินการตามประกาศ   ก.พ.อ.  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  และไดมีการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการครั้งที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  มีมติให
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๐  โดยผลงานทางวิชาการผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพในระดับดีมาก   เพื่อใหเปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่  ก .พ.อ.  กําหนด  
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมสภาวิชาการ  คร้ังที่  ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อ
วันที่   ๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐  และสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบการแตงตั้งแลว  มหาวิทยาลัยจึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  ตอไป 
 
   ๓.๑.๕  ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ของ นางสมจิณรัตน  มุกดาวิจิตร 
    ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี้ 
    นางสมจิณรัตน  มุกดาวิจิตร  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง อาจารย ระดับ ๗ ไดยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาสังคมศาสตร เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ 
   งานวิจัย  เร่ือง  ผลการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีงตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่เขารวมโครงการหมูบานรอบศนูยศึกษาการพฒันาหวยทราย อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบรีุ 
   โดยดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ.  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการครั้งที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  และไดมีการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการครั้งที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๔๙  มีมติให
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นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๐  เพื่อใหเปนไปตามวิธีการและ
หลักเกณฑที่  ก.ม.  กําหนด  จึงนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมสภาวิชาการ  คร้ังที ่ ๒ 
/ ๒๕๕๐  เมื่อวันที่   ๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐  และสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบการแตงตั้งแลว  
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  ตอไป 
 
                                  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๕  ราย  ดังนี้ 
            ๑)   นายเจษฎา  ความคุนเคย   ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการจัดการ 
   ๒)  นางสายพิณ  ยิ้มออน  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขาภูมิศาสตร   
        ๓) นายประสิทธิ์  สุขสุมิตร  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ในสาขาวิชา                
นิเทศศาสตร    
             ๔)  นางนฤมล  ธนานันต  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ  
       ๕)  นางสมจิณรัตน  มุกดาวิจิตร  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    ในสาขาวิชา
สังคมศาสตร  
 
                           อนึ่ง  ในการเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ  สภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา  รายละเอียดของผลการประเมินโดยเฉพาะที่เปนคะแนนเปน
เร่ืองที่มีความละเอียดออน  และถือเปนความลับสวนบุคคลที่ไมควรนํามาเปดเผยใหบุคคลอื่นที่ไมมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาแตงตั้งไดรับทราบ  ควรนําผลการประเมินมาจัดทําเปนเอกสารสําหรับแจกในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเก็บคืนเมื่อประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  สําหรับรายละเอียดอื่นๆ  ที่ไมเปน
คะแนนผลการประเมินสามารถนําเสนอและเปดเผยได 

 ๓.๒   การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ  เปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี้ 
 ดวย ก.พ.อ.ไดกําหนดโครงสรางตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา ๑๘(ข) (๗)และ(๘)  และ
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘(ค)แหงพ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗      และไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ตําแหนงขาราชการครูและขาราชการพลเรือนสามัญ      เปนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงประเภทผูบริหาร  และตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
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เฉพาะเรียบรอยแลว  เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญตาม  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.
๒๕๓๕  ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกอนวันที่ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบังคับใช เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมี
ตําแหนงตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.พ.อ.กําหนด  ทั้งนี้  การกําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดผานการกลั่นกรองโดย
คณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลเรียบรอยแลว  จํานวน  ๑๖  ราย  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา   รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพล
เรือนสามัญ  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน  ๑๖  ราย 
    
       ๓.๓   (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร    
   ดร.พิทยา   ถกลภักดี   ประธานหลักสูตรเคมี   นําเสนอดังนี้   
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร   หลักสูตร 
ภาคปกติที่เนนสรางบุคลากรตามความตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ    ไมวา
จะเปนในดานอุตสาหกรรมปโตรเคมี  พอลิเมอรและสิ่งทอ   เปนหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการ           
ดานการแพทยและ วิทยาศาสตรพอลิเมอรเขาดวยกัน  นอกจากนี้จะเนนการเผยแพรผลงานวิชาการ             
ใหอยูในเกณฑไมนอยกวาเกณฑที่ทางสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนด 
                 ดังนั้น  คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร   โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว และผาน การพิจารณาของคณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  จากการประชุมครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๒  
มกราคม   ๒๕๕๐    มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรื่อง (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา
เทคโนโลยีพอลิเมอร   ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

         มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร  

          ๓.๔  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา    
    ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้ 
    ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๑๑ /ว ๑๐๐  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๐ เร่ือง
แนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องดวย คณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
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การประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๐  มีมติเสนอแนะใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของภาครัฐและเอกชนทุกแหงจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการปองกันความเสี่ยง  โดยใหมีระบบตรวจสอบภายใน  การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการบริหาร
นโยบาย  กํากับดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา  (รายละเอียดดังที่สงมาดวย) 
 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแตงตั้งใหคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่มีอยูแลวตามคําของมหาวิทยาลัยส่ังที่  ๖๗๔/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๑๖  
มิถุนายน  ๒๕๔๙ ปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมใหครอบคลุมหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
สถาบันอุดมศึกษา  ตามหนังสือที่  ศธ  ๐๕๑๑ /ว ๑๐๐  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๐  เร่ืองแนวทาง
การตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  และใหตั้งบุคลากรจากหนวยงานตรวจสอบภายใน  ๑  
คน เปนผูชวยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  

๔.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร       

       ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
      ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ    จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาโครงการ 
กศ.ปช.      ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ  ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท   รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๐๒  ราย   อนึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนาม
อนุมัติปริญญาบัตรแลว   ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่  ๒   กุมภาพันธ  ๒๕๕๐   

                    มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบและเห็นชอบการอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร  

 
เลิกประชุม ๑๔.๓๙ น. 
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        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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 ผูตรวจรายงานการประชุม  


