
 รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  

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.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. พล.ต.ท.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ศ.ดร.เดือน คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑๐. อาจารยจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๑. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกลุ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๕. รศ.ศิริพร ศรีเชลียง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๖. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๗. ผศ.ณรงคศักดิ ์ มณีแสง กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๘. อาจารยนเรศมนัต เพชรนาจักร กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 

ผูปฏบิัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม  
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
 

๑. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๑๐  น. 
นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมื่อตรวจสอบแลว

คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
 
 

 
 

๑. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๔. ดร.สุเทพ บุญซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
๕. ผศ.ดร.ศิริกานต ผาสุข รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. อาจารยมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. ผศ.สุทธิพร สุวรรณโฉม นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ 
๙. อาจารยภิศกัดิ ์ กัลยาณมิตร อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยบุญอนนัต บุญสนธิ์ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๑. อาจารยอุบล  ไมพุม อาจารยคณะวทิยาการจดัการ 
๑๒. ผศ.วิวัฒน  คลังวิจิตร ประธานกรรมการ รางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
๑๓. อาจารยเทิดศกัดิ์  อินทโชติ กรรมการ รางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
๑๔. อาจารยเขมภทัร  สมสังข กรรมการ รางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
๑๕. อาจารยกิตติศกัดิ ์ วาดสันทัด กรรมการ รางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
๑๖. นางกนกพร กาลจักร หัวหนางานการเจาหนาที ่



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   
     ไมมี  
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๑    
         ผศ.อรรณพ  บุญถนอม  ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑     
วันศุกรที่   ๑๕  กุมภาพันธ    ๒๕๕๑    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแต
หนา ๑ –  ๑๑ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะดังนี้ 
๑)  ในหนา  ๑๑  วาระที่  ๕  ขอ  ๓ แกไขขอความจาก “ผศ.ณรงคศักดิ์  มณีแสง   

กรรมการผูแทนคณาจารย   เสนอเรื่องโฉนดที่ดินหนามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  แต
มหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการใชประโยชน  นายกสภามหาวิทยาลัยไดช้ีแจงวา  อธิการบดีไดช้ีแจงให
ทราบแลว  แตเพื่อไมใหไปทะเลาะกับชาวบานจึงจะใหบริษัทเปนผูเชากับทางมหาวิทยาลัย  และให
บริษัทดําเนินการเจรจากับชาวบานเอง   แตถาไมไดอยางไรก็ใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปเปน
ผูดําเนินการทําประโยชนตอไป ”  โดยแกเปน  “ผศ.ณรงคศักดิ์  มณีแสง   กรรมการผูแทนคณาจารย   
เสนอเรื่องที่ดินหนามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนโฉนดเดียวกันกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  แตมหาวิทยาลัยยัง
ไมไดดําเนินการใชประโยชน  ซ่ึงเรื่องนี้อธิการบดีไดแจงใหนายกสภามหาวิทยาลัยทราบแลว  และนายก
สภามหาวิทยาลัยไดแนะนําใหระวังอยาไปมีเร่ืองกับชาวบาน อาจใหบริษัทเปนผูเชาแลวบริษัทไป
ดําเนินการเจรจากับชาวบาน  หรือมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรก็ใหไปคิดดูกัน ”  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑   
 
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑  (ราง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
อาจารยภิศักดิ์  กัลยาณมิตร  อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นําเสนอดังนี้   
(ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ได

ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรของแผน ข. ในหมวดภาคนิพนธ จากการทําภาคนิพนธ ๓ หนวยกิต เปนการ
คนควาอิสระ ๓ หนวยกิต ซ่ึงไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุม
คร้ังที่  ๓ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรื่อง (ราง) หลักสูตร                             
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป 

 



 ๔

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑   หลักสูตรปรับปรุง 

๓.๒   (ราง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการคลัง  
    อาจารยภิศกัดิ์  กัลยาณมติร  อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นําเสนอดังนี้   
                (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลังมุง

ผลิตบัณฑิตใหมีความรู การบริหารจัดการในองคกรของรัฐที่เนนในดานการคลังเปนสําคัญ ทั้งนี้ เปน
หลักสูตรที่พัฒนาตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงเปนการเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ของรัฐ ใหมีความสามารถในการประสานขอมูลเพื่อนําไปสูการตัดสินใจดวยวิธีการประยุกตตามแนวคิด
ของการบริหารธุรกิจ จึงนับเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อกลุมเปาหมายที่กําหนดไวชัดเจน       

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา (ราง) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการ
พัฒนาเปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตร                         
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง ตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๔  
มีนาคม    ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรื่อง (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการคลัง  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตอไป  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ใหไปปรับปรุงแกไขรายละเอียดในหลักสูตรใหชัดเจนและสอดคลองกับ

สถานการณที่เปนจริงในเรื่องตางๆ เชน 
๑) วิธีการรับสมัครนักศึกษา 
๒) การโอนหนวยกิตของนักศึกษา 
๓) ใหเพิ่มการรับนักศึกษา เปนไมเกิน  ๗๐  คน 
 

   เมื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขแลวใหนํามาแจงใหสภามหาวิทยาลับทราบดวย 
 
มติสภามหาวิทยาลัย    สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร                        

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรใหม 
 



 ๕

๓.๓.  (ราง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
และหุนยนต 

           ผศ.วิวัฒน  คลังวิจิตร  ประธาน (ราง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต  นําเสนอดังนี้   

วิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนตถือเปนความสําคัญ ขององคความรู
ทางดานวิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในการออกแบบระบบการทํางานของ
กระบวนการผลิต และการสรางผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณเล็งเห็นความสําคัญ ในการ
มีสวนรวมการผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต ใหมีความชํานาญ ทักษะ วิชาชีพ
เฉพาะดานมากขึ้น ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และตอบสนองความตองการใน
ภาคอุตสาหกรรม 

          ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดพัฒนา (ราง) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต  ซ่ึงมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการพัฒนาเปนไปตามที่ไดแสดงไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  และคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตรไดยึดแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ (ราง) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต  ตอสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่  ๒/
๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรื่อง (ราง) หลักสูตรวิศวกรรม             
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  ตอไป  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑)  ใหจัดทําแผนการใชจายงบประมาณของหลักสูตร 
๒)  ใหหลักสูตรทําสัญญายืมเงินกับมหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการในการบริการ

จัดการใน  ๔ ปแรกกอน จากนั้นเมื่อบริหารจัดการเรียบรอยแลวใหทําเรื่องสงเงินคืนกับทางมหาวิทยาลัย
ภายหลัง 

๓)  ใชหลักสูตร จัดการฝกอบรม  การใหขอเสนอแนะเรื่องการซอมบํารุงใน
คอรดสั้นๆ เพื่อเปนการหารายไดเพิ่มใหมหาวิทยาลัย 

๔)  ใหปรับอาจารยประจําหลักสูตรใหเหลือ  ๕  คน  
 

         มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต  พ.ศ. ๒๕๕๑  หลักสูตรใหม 
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๓.๔   การเสนอกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
            ผศ.อรรณพ  บุญถนอม  ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

นําเสนอ  ดังนี้ 
                    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   มีกําหนดระยะเวลา  ๔  ป  เพื่อเปนกรอบในการ
จางพนักงานราชการ       โดยใหพิจารณาถึงความสอดคลองของการใชกําลังคนในภาพรวมกับภารกิจ
และยุทธศาสตรของสวนราชการ      และเสนอให อ.ก.พ.กระทรวงหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่คลายกัน
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)    และตามหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/คพร./๑๘  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ     ภายใตจํานวนเทาที่ไดรับอนุมัติจาก 
คพร.  ตามกรอบอัตรากําลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวน
ภารกิจหลัก  ภารกิจรองและภารกิจสนับสนุนตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  ตลอดจนทํา
แผนการใชกําลังคนอยางคุมคา  เกิดประโยชนสูงสุดเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ดังรายละเอียดที่แนบจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ   
          

   มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  ปงบประมาณ      พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
 

๓.๕   การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 ผศ.อรรณพ   บุญถนอม   ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
นําเสนอ  ดังนี้ 

ดวยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา ๑๙  และมาตรา ๗๒      แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ   วิธีการ
และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖   

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  ดังนี้ 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยอรรณพ  บุญถนอม กรรมการ 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารยนันทะ  บุตรนอย กรรมการ 
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  ๔.  ผูชวยศาสตราจารยสิทธา  มณีแสง  กรรมการ 
  ๕.  รองศาสตราจารย ดร.ศรีนอย  ชุมคํา  กรรมการ 
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา โชติสุกานต กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.  นางกนกพร    กาลจักร  ผูชวยเลขานุการ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  การแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวขางตน  
 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติ แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  ดังนี้ 
        ๕.๑  ผูชวยศาสตราจารยอรรณพ       บุญถนอม ประธานกรรมการ 
        ๕.๒  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมบัติ   คชสิทธิ์         กรรมการ 
        ๕.๓  ผูชวยศาสตราจารยนันทะ   บุตรนอย กรรมการ 
        ๕.๔  ผูชวยศาสตราจารยสิทธา   มณีแสง          กรรมการ 
        ๕.๕  รองศาสตราจารย ดร.ศรีนอย   ชุมคํา          กรรมการ 
                                 ๕.๖  ผูชวยศาสตราจารยสุรียพร  ไชยเดช             กรรมการ 
                                 ๕.๗ อาจารยจิตเจริญ    ศรขวัญ             กรรมการ 
                 ๕.๘  ผูชวยศาสตราจารยดร.สุวรรณา โชติสุกานต    กรรมการและเลขานุการ 
        ๕.๙  นางกนกพร     กาลจักร  ผูชวยเลขานุการ 
 

๓.๖    การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.อรรณพ   บุญถนอม   ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

นําเสนอ  ดังนี้ 
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยครบวาระเมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  แลว

นั้น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานีวาดวย  
คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะ
หนึ่ง  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ประกอบดวย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปนประธาน 
(๒) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  เปนกรรมการ 
(๓) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวนสองคน  

เปนกรรมการ 
(๔) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  จํานวนสองคน  เปน

กรรมการ 
ใหประธานเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ 
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เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ตอไป 

อนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย  นายมีชัย ฤชุพันธุ  ไดแสดงเจตจํานงไมขอรับ
การสรรหาเปนนายกสภามหาวิทยาลัย  ในวาระตอไป 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยมีมติใหรอการโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิชุดใหมทั้ง ๑๑ คน แลวจึงจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยคน
ใหมตอไป   

 

 

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ      
             ๔.๑   การอนุมัติอนปุริญญาบัตรและปริญญาบัตร 

   ผศ.อรรณพ  บุญถนอม  ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
นําเสนอ  ดังนี้ 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  และ
นักศึกษาภาคพิเศษ   ที่เรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติครบ  ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จ
การศึกษาที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 

ผูไดรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร เมื่อ วันที่ ๘  กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ จํานวน ๑๙๐ ราย ประกอบดวย       

๑.๑  ระดับอนปุริญญา          ๒  ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาตรี     ๑๘๔  ราย   
๑.๓ ระดับปรญิญาโท          ๔  ราย  
ผูไดรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร เมื่อ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 

จํานวน  ๓๒๖ ราย ประกอบดวย       
๒.๑  ระดับอนุปริญญา          ๔  ราย 

                            ๒.๒ ระดับปรญิญาตรี     ๓๑๔  ราย   
๒.๓  ระดับปริญญาโท           ๘  ราย  
รวมทั้งสิ้น   ๕๑๖ ราย  

                       อนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรแลว  ใน
นามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  โดยการ
อนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่  ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และ วันที่ ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ตามลําดับ 



 ๙

มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและรับรองการอนุมัติอนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตร 
 
       ๔.๒    รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ    ๒๕๕๑ 

   ผศ.อรรณพ  บุญถนอม  ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
นําเสนอ  ดังนี้ 
       รายงานการเงินประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๕๑  คือ งบที่แสดงยอด
คงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่  ๒๙ กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อทดสอบความเทากัน
ของยอดรวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ   มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานเงินประจําเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 
 

      มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือน 
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๑      
 

 ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
นายมีชัย ฤชุพันธุ   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงเรื่องขอบังคับ วาดวย การ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหมหาวิทยาลัยรีบดําเนินการ 
 
เลิกประชุม ๑๖.๐๐  น. 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

        ผศ.อรรณพ  บุญถนอม  
ผูตรวจรายงานการประชุม  


