
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๒๐  กรกฎาคม   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. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. ศ.ดร.เดือน คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๒. นางทิพา มั่นทน กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๔. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๖. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๗. รศ.ประสาน ยิ้มออน กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๘. นายชาตร ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๙. 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 ิ

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
๔. ผศ.วิมล   จิโรจพันธุ ผูอํานวยการสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
๕. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. นางสาวฉววีรรณ ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๗. ผศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค รองคณบดีคณะครุศาสตร 
๘. นางสาววัฒน ี บุญวิทยา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๙. ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจนิดา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๐. นายเศกพร ตันศรีประภาศริิ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๑. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๒. ผศ.ดร.ศิริกานต ผาสุข ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
๑๓. ผศ.สมศิริ อรุโณทัย ประธานหลักสูตรศิลปกรรม 
๑๔. ผศ.สุทธิพร สุวรรณโฉม อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๕. ดร.กันภา สุขล้ิม อาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. ผศ.เบญจรงค   กุลสุ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๗. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๘. นายมณเฑยีร รุงหิรัญ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๙. นายชยานันท อาวะโต อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๑๕  น. 

ดร.พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานในที่ประชุม เมื่อ
ตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ       
   ๑. เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดประชุมและกําลังเดินทางมาจึงมอบหมายให            
ดร.พลสัณห   โพธ์ิศรีทอง    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เปนประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราวกอน 
       ๒. รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร อธิการบดี  แจงเรื่องความรวมมือ
ระหวางมหาวทิยาลัยกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เกี่ยวกับการรับนักเรียนจาก
โรงเรียนใน  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยยกเวนคาเลาเรียนและคาทีพ่ัก  จํานวน  ๒  คน    

๓. รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร อธิการบดี  แจงเรื่องการอนุมัติกรอบ
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐  จํานวน  
๕๓๓  อัตรา  แยกเปนอาจารยทางดานสังคมศาสตร จํานวน  ๒๓๗  อัตรา  อาจารยทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี จํานวน ๑๒๓  อัตรา  และสายสนับสนุน  ๑๗๓  อัตรา 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๐    
         ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๐ วันศุกรที่  ๒๐  
กรกฎาคม   ๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๑๖ 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นแกไข  คําวา “คณะกรรมการสภาวิชาการ” 
แกไขเปน “กรรมการสภาวิชาการ” ใหทุกหนาในรายงานการประชุมที่มีคําเหลานี้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๕/๒๕๕๐    
 

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
            ๓.๑   การแตงตั้งประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
   ดร.บุญเรือง    ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ ๗๖๗/
๒๕๕๐ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ที่๗๖๘/๒๕๕๐ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั   ลงวันที ่ ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นั้น  
                                   เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ีวาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย   พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ ๔(๑) ที่
กําหนดใหประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย มาจากการคัดเลอืกของคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขึน้ เมื่อวนัพุธ ที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงเปนการประชุมครั้งที่   ๑/๒๕๕๐  เพื่อ



 ๔

ดําเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  ที่ประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัไดดําเนินการคัดเลือกศาสตราจารยดร.เดือน คําด ีเปนประธานคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั   มหาวิทยาลัยจึงเสนอ ศาสตราจารย ดร. เดือน  คําดี  ตอสภามหาวทิยาลัย 
เพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตอไป   
 
   มติสภามหาวิทยาลัย    สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติและแตงตั้ ง 
ศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี  เปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
          

๓.๒   การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ 
   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี ้
                            ตามที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการที่เปนคณาจารยประจํา
ซ่ึงเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจาํคณะ ตามคําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ที่  ๖๔๗/๒๕๔๘   ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๘  และแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก   ตามคําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ที่  ๖๔๘/๒๕๔๘   ลงวันที ่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๘  แลวนั้น   บัดนี้ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
สภาวิชาการ ชุดดังกลาวสิน้สุดลง ตามความในมาตรา  ๒๑  วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการใหไดมาซึ่งผูที่สมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการสภาวิชาการที่เปนคณาจารยประจํา ซ่ึงเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ โดยมีบันที่
ขอความ  ลงวันที่    ถึงคณบดีทั้ง  ๖  คณะ  เพื่อดําเนนิการใหไดมาซึ่งผูบริหาร หรือคณาจารย ประจําผู
เปนตัวแทนของคณะ  คณะละ  ๑  คน  ตามความในขอ ๔ (๒)  และขอ  ๗(๑)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทมุธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการ
เลือกกรรมการสภาวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการตอไป   
                          ผลการดําเนินการของคณบดี  ทั้ง  ๖  คณะ  ไดผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะที่เปน
ตัวแทนของคณะ ดังนี ้
                          ๑. คณะครุศาสตร  เสนอ  รองศาสตราจารย ดร.สุรางค  เมรานนท  
                          ๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสนอ  รองศาสตราจารย ดร. สุชาดา  พัฒนกนก  
                            ๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอ  ผูชวยศาสตราจารย รอยโท หญิง  
         วิภาว ี เกียรติศิริ  
                          ๔.  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอ  รองศาสตราจารยวันทนยี  ภูมิภัทราคม  
                          ๕.  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เสนอ  ผูชวยศาสตราจารยอนงคลักษณ  ศรีเพ็ญ  
                          ๖.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอ  ผูชวยศาสตราจารยณรงค  นันทวรรธนะ  



 ๕

                          และ อธิการบดีเสนอผูทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก จาํนวน  ๖  คน  ตามความในขอ ๔ 
(๓)  และขอ  ๗(๒)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดั
ปทุมธานี  วาดวยคณุสมบัต ิ หลักเกณฑ  และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะไดนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการ  ตอไป 
                          รายช่ือผูทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก  จาํนวน ๖  คน  มีดังนี ้
                          ๑.  ศาสตราจารย ดร. จงรกัษ  ผลประเสริฐ  
                          ๒.  รองศาสตราจารย ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
                          ๓.  รองศาสตราจารย ดร. รวีวรรณ  ชินะตระกูล 
                          ๔.  ดร. ผุสดี  พลสารัมย  
                          ๕. รองศาสตราจารย ดร. พูลสุข  หิงคานนท    
                          ๖.  รองศาตราจารยสมชาย  วิริยะยุทธกร  
                         มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอ ผูบริหาร หรือคณาจารย ประจําผูเปนตวัแทนของคณะ  คณะ
ละ  ๑  คน และ ผูทรงคุณวฒุิจากบุคคลภายนอก  จํานวน  ๖  คน  เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการสภาวิชาการ  ตอไป  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติและแตงตั้ง รองศาสตราจารย 
ดร.สุรางค  เมรานนท     รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา  พัฒนกนก ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิง 
วิภาวี    เกียรติศิริ    รองศาสตราจารยวันทนีย   ภูมิภัทราคม    ผูชวยศาสตราจารยอนงคลักษณ    ศรีเพ็ญ               
ผูชวยศาสตราจารยณรงค    นันทวรรธนะ   ศาสตราจารยดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ   รองศาสตราจารย                  
ดร.คมเพชร    ฉัตรศุภกุล    รองศาสตราจารยดร.รวีวรรณ   ชินะตระกูล     ดร.ผุสดี  พลสารัมย                 
รองศาสตราจารย ดร. พูลสุข  หิงคานนท และรองศาสตราจารย สมชาย   วิริยะยุทธกร เปนกรรมการสภา
วิชาการ 
 

                     ๓.๓    (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
  ผศ.ดร.ศิริกานต  ผาสุข  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา  นําเสนอดังนี้ 

   (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐   เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศกึษา พุทธศักราช  ๒๕๔๔  เพื่อใหเปนหลักสูตรที่สามารถนําไปใชในการเรยีนการสอน
ระดับปริญญาโท   โดยมุงเนนสรางบุคลากรที่มีศักยภาพ  สามารถสรางองคความรูในเชิงบูรณาการทาง
วิทยาศาสตรไปพัฒนาสังคมทองถ่ิน พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสามารถประยุกตความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเปนระบบและยั่งยนื  บัดนี้   คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา ที่ใชอยูเดิม เปน (ราง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐ เสร็จเรียบรอย
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แลวโดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผลการ
เปรียบเทียบหลักสูตรเดิม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังแสดงในตาราง  สําหรับ 
ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรเปนไปตามที่กาํหนดไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตรระดบัปริญญาโท(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ในการประชุมครัง้ที่ ๖/๒๕๕๐  เมื่อวันพุธที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
แลว  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐  ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติ  ตอไป 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  พิจารณา (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ที่นําเสนอแลว  มีขอซักถามเกี่ยวกับ ขอดี / ขอเดนของหลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหม   ตามดูผลของการปรับปรุงหลักสูตร  แหลงที่มาของขอมูลที่ใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร             
ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา  
   นอกจากนั้น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรวาควรตรวจสอบความถูกตองของการจัดพิมพ  การจัดทํา (ราง) หลักสูตร รวมถึงรูปแบบของ
การนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงวาควรนําเสนอการดูผลของการปรับปรุงหลักสูตรและขอมูลที่ใชมี
ขอสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 
                   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา   
 

    ๓.๔  (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
              รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเสนอดังนี ้
              เนื่องดวยประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  สินคาเกษตร และผลิตภณัฑ
เกษตรเปนสินคาหลักในการทํารายไดใหแกประเทศการพัฒนาการเกษตรจึงเปนยุทธศาสตรหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศ องคประกอบหนึ่งที่จะทําใหการพัฒนาการเกษตรบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว  คือการ
พัฒนาศักยภาพของบคุลากรทางดานการเกษตรใหเปนผูทีม่ีความรอบรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร  ซ่ึงเปนหลักสูตรใหมและเปนหลักสูตรในระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู
ทางดานการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มมูลคาของผลผลิต การพัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐานและการจัดการดาน
ธุรกิจเกษตร บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการพัฒนา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และขอสังเกตและเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ โดยมขีั้นตอนการพฒันา
หลักสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท 
เสร็จเรียบรอยแลว  และ (ราง) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร   
ไดผานการพจิารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จากการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๐  เมื่อวันศุกรที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๐  แลว  มหาวิทยาลัยจึง
ขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการเกษตร ตอสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ตอไป  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  ที่นําเสนอแลว  มีขอซักถามเกี่ยวกับอาจารยผูสอนที่มี
รายช่ืออยูในหลักสูตร อยางเชน  ผูที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการเปนสวนใหญซ่ึงก็ไดรับการชี้แจงจากครบ
ดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ผูนําเสนอหลักสูตร  
    
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ  (ราง)  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
           

๓.๕  (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 
   รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเสนอดังนี้ 
                                        (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร  เปนหลักสูตรปรับปรุง  ที่จัดทําจดัขึ้นตามยุทธศาสตรชาติที่ตองการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ใน
กลุมสาขาวิทยาศาสตรประยกุต การจัดการเรียนการสอนโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยมีความพรอมในดานศักยภาพของคณาจารย  ส่ิงอํานวย
ความสะดวก  และหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน   อีกทั้งทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใกล
กับแหลงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ   บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สามารถทํางานในหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน  เชน  การใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  ความปลอดภัยแก
ผูบริโภคการใชความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาดานอตุสาหกรรมอาหาร  การ
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และนอกจากนั้นยังสามารถศึกษาตอในระดับสูง
ตอไป  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปน  (ราง)  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ โดยยดึ
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตร
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ตามที่กําหนดไวในแบบรายงานขอมูลพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบระดับปริญญาตรี เสร็จเรียบรอยแลว  และ 
(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๐ ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระ
บรมราชูปถัมภ จากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แลว  มหาวิทยาลัยจึง
ขอนําเสนอ (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๐  ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๐ ที่นําเสนอแลวมีขอ
ซักถาม ในประเด็นลักษณะของรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรขอเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิม
กับหลักสูตรปรับปรุง   คาใชจายตอหัวสําหรับหารผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร    ซ่ึงไดรับการชี้แจงจาก
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรผูนําเสนอหลักสูตร 
   นอกจากนั้น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงคุณสมบัติของอาจารย
ประจําหลักสตูรทานหนึ่งวา จะใชเปนศกัยภาพของหลักสูตรไดหรือไม โดยมอบหมายใหผูนําเสนอ
หลักสูตรสอบถามไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถาไมไดกใ็หเปลี่ยนแลวแจงให
สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

    มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
       
   ๓.๖  (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
            ผศ.สมศิริ  อรุโณทัย     ประธานหลักสูตรศิลปกรรม  นําเสนอดังนี้ 
                     (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม  เปนหลักสตูร
ปรับปรุง ที่ไดจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรชาติและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต   การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมเปน
หลักสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอน โดยสาขาวชิาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยมีความพรอมดานสถานที่  บุคลากร  และแหลงเรียนรู
ตางๆ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานดานศิลปะไดทั้งงานอาชีพอิสระ งานในหนวยงาน
ภาครัฐ  และภาคเอกชน  ตลอดจนสามารถเขารับการศึกษาในระดับสูง  ตอไปได   คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร  ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปน  (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.๒๕๔๘ ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  และมี
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบรายงานขอมูลพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ



 ๙

ระดับปริญญาตรี เสร็จเรียบรอยแลว  และ (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐  เมื่อวันศุกร
ที่  ๘   มิถุนายน  ๒๕๕๐  แลว  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัต ิ ตอไป 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปกรรม  ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่นําเสนอแลวมีขอซักถาม  ในประเด็นที่เกี่ยวกับลักษณะของ
หลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม  ขอเดน/ ขอดีของหลักสูตรใหม  คุณลักษณะของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนี้ ความเหมือน / ความแตกตาง ของหลักสูตรปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่น   ซ่ึง
ไดรับการชี้แจงจากผูนําเสนอหลักสูตร 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ  (ราง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

                  ๓.๗  (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดนตรีสากล 
      นายวเิชยีร  ธนลาภประเสรฐิ อาจารยประจําหลักสูตรดนตรีสากล นําเสนอดงันี ้
                                            (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  เปนหลักสูตร
ปรับปรุง   ที่ไดจัดทําขึน้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตทางดานศลิปศาสตร  ซ่ึงจะทํา
ใหหลักสูตรมคีวามสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการดนตร ี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลเปนหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอน  โดยสาขาวิชาดนตรีสากล คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยมีความ
พรอมดานสถานที่  อุปกรณ  บุคลากร  และแหลงเรียนรูตางๆ  บัณฑติที่สําเร็จการศึกษาสามารถทํางาน
ดานดนตรีไดทั้งงานอาชีพอิสระ  งานในหนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  ตลอดจนสามารถเขารับ
การศึกษาในระดับสูง  ตอไปได  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ไดดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปน  (ราง)  หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  และมีขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตรตามทีก่ําหนดไวใน แบบรายงาน
ขอมูลพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบระดับปริญญาตร ีเสร็จเรียบรอยแลว  และ (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภา
วิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐  เมื่อวัน
พุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  แลว  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ดนตรีสากล ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ ตอไป 



 ๑๐

 กรรมการสภามหาวิทยาลั ยพิ จารณา  (ร า ง )   หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชาดนตรีสากล  ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่นําเสนอแลวมีขอซักถาม ในประเด็นที่
เกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรที่ปรับปรุง  การใชของหลักสูตรปรับปรุง  ศักยภาพ  คุณลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก  การเรียนการสอน  อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน  การสนับสนุนจากคณะ /มหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากมหาวิทยาลัย
และผูนําเสนอหลักสูตรแลวในประเด็นเหลานั้น 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยแนะนําใหผูเสนอหลักสูตรตรวจสอบความ
ถูกตองของชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาอังกฤษ  รวมทั้งตรวจสอบ  การจัดพิมพตางๆ ใหมีความ
ถูกตอง 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาดนตรีสากล 

  
 

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
       ๔.๑   รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙ –  มิถุนายน ๒๕๕๐ 
     ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
                                       รายงานการเงนิประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙ , พฤศจิกายน ๒๕๔๙ , ธันวาคม ๒๕๔๙ , 
มกราคม ๒๕๕๐ , กุมภาพันธ ๒๕๕๐ , มีนาคม ๒๕๕๐ , เมษายน ๒๕๕๐ , พฤษภาคม ๒๕๕๐  และ มิถุนายน 
๒๕๕๐  คือ งบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททกุบัญชี ณ วันที ่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๐  เพื่อทดสอบ
ความเทากนัของยอดรวมดานเดบิต และเครดติของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ   
                                 มหาวิทยาลัยจึงนาํเสนอรายงานเงินประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙ , พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ , ธันวาคม ๒๕๔๙ , มกราคม ๒๕๕๐ , กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ , มีนาคม ๒๕๕๐ , เมษายน ๒๕๕๐ , 
พฤษภาคม ๒๕๕๐  และ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 

     มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการเงินประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๙   พฤศจิกายน ๒๕๔๙  ธันวาคม ๒๕๔๙  มกราคม ๒๕๕๐ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ มีนาคม 
๒๕๕๐  เมษายน ๒๕๕๐   พฤษภาคม ๒๕๕๐  และ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 
          ๔.๒  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ   ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัย    
       ผศ.นันทะ  บุตรนอย   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอดังนี้              
                                       จากการที่สภามหาวทิยาลยัไดพิจารณารับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ   ตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  ๒๕๔๙  ของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม



 ๑๑

ราชูปถัมภ ในการประชุมครัง้ที่  ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวนัที ่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙  และมหาวทิยาลัยไดสง
เอกสารรายงานดังกลาว ใหกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (กพร.) ตอมา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ(กพร.) ไดสงคณะกรรมการประกอบดวย ผศ.ดร.ปรางศรี  พานชิยกุล   
ผศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส  น.ส.ศุภมาส  ลิมาวัฒนชัย   น.ส.นภาพร  สองแสง  และ น.ส. สุนีย  มักผล   
มาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ  ๒๕๔๙  ของ
มหาวิทยาลัย  เมื่อวนัที ่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๐  ตามเอกสารรายงานทีม่หาวิทยาลัยสงไป  บัดนี้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (กพร.)  ไดสรุปผลการตรวจประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ตามคํา
รับรองการปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ  ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบรอยแลว  ปรากฏวาผล
การปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัยได
คะแนน  ๔.๐๔๕๗  จากระบบคะแนนเต็ม  ๕.๐๐๐๐  ดังรายละเอยีดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการ
ประชุม     มหาวิทยาลัยจึงนาํเสนอ สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ๒๕๔๙  ของมหาวทิยาลัย ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อรับทราบ และ
มหาวิทยาลัยขอรับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัยตอไป  
   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยรับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจํา ปงบประมาณ  ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัย 
    
 ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
          ผศ.นันทะ  บุตรนอย  นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ... 
  

          มติสภามหาวิทยาลัย    สภามหาวิทยาลัยใหนํา (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทุมธานี  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบบัที่ ๒)               
พ.ศ. ...   กลับไปแกไขและนํามาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 
 
 

เลิกประชุม ๑๖.๓๐  น. 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  


