
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายก
สภามหาวิทยาลัย  มอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี ้
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่   ๑๒/๒๕๖๑  รายงานการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  จ านวน  ๔  หลักสูตร  ดังนี้ 
      ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๑.๒  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและ    
ความงาม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
      ๑.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งบริหารแทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  ๓  คน  
ทั้งนี้  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  ดังนี้   
      ๒.๑  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี 
      ๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์จษฎา  ความคุ้นเคย 
      ๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการตามที่งานนิติการเสนอ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ค าสั่งลงโทษทางวินัยพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการตามที่งานนิติการเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามที่งานนิติการเสนอ  โดยให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนผลการด าเนินการทางวินัยกรณีดังกล่าวอีกครั้ง 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา      
นายกสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
      ๗.๑  นายศานิตย์  นาคสุขศรี   ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี กรรมการ 
      ๗.๓  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ กรรมการ 
      ๗.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย กรรมการ 
      ๗.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์ กรรมการ 
      ๗.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร กรรมการ 
      ๗.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก กรรมการ 
และเลขานุการ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
      ๘.๑  นางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
      ๘.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ 
      ๘.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
      ๘.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมการ 
      ๘.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการ 
      ๘.๖  อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ   กรรมการ 
      ๘.๗  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ 
และเลขานุการ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  
ความคุ้นเคย  เป็นกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการ
บริหารงานบุคคล  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  ข้อ  ๔ (๑) (๒)  และ (๕)  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังนี ้
        ๑๐.๑  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  ที่ปรึกษาด้านการ
บริหารงานบุคคล 
        ๑๐.๒  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน  ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๗๖ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

 

 

 



๒ 

  

 
        ๑๐.๓  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ประธานกรรมการ 
        ๑๐.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  รองประธาน
กรรมการ 
        ๑๐.๕  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
        ๑๐.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  กรรมการ 
        ๑๐.๗   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมการ 
        ๑๐.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  ข้อ  ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) 
และ (๑๐)  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ดังนี้ 
        ๑๑.๑  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   ประธานกรรมการ 
        ๑๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย   รองประธาน
กรรมการ 
        ๑๑.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
        ๑๑.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์     กรรมการ 
        ๑๑.๕  อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร      กรรมการ 
        ๑๑.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการ 
        ๑๑.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา  ละวาทิน   กรรมการ 
        ๑๑.๘  นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการ 
        ๑๑.๙  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง     กรรมการ 
        ๑๑.๑๐  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา 
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
จ านวนทั้งสิ้น  ๑๒๘  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑๒๓  คน  ระดับปริญญาโท  
จ านวน  ๑  คน  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๔  คน  ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒  ระดับ ปริญญาโท  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และระดับปริญญาเอก  ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และวันที่  ๒๑  
ธันวาคม  ๒๕๖๑   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังนี ้
        ๑๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (๕  ปี)  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน  ๒  คน   
        ๑๓.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นการ
ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน  ๑  คน   
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรารัตน์  
ประยูรวงษ์  อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  สังกัด
ศูนย์ภาษา   ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ในสาขาวิชา  ๗๑๐๔  ภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑   
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