
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๐ 

เวลา  ๑๔.๑๕  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. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 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.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ฤดี กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพมหานคร 
๓. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๕. ดร.ตอศักดิ ์ ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๖. นายประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. ผศ.วิมล จิโรจพันธุ ผูอํานวยการสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
๙. นางสาวฉววีรรณ   ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๑๐. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๑. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
๑๒. นายเศกพร ตัณศรีประภาศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๓. ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต ประธาน (ราง) หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑ ฯ 
๑๔. นางสาวจุฑารตัน พงษโนรี อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๕. นางสาวยศพร พลายโถ อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๖. ผศ.บังอร ธรรมศิริ อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๗. นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๘. นางสาวเบญจางค วิริยะจิตต อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๙. นายประพันธพงษ ชิณพงษ ประธาน (ราง) หลักสูตรการจัดการทองเทีย่ว 
๒๐. นางสาวชวาลา ละวาทิน เลขานุการ (ราง) หลักสูตรการจัดการทองเที่ยว 
๒๑. นางศิริลักษณ บุญมา ประธาน (ราง) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
๒๒. ผศ.ประภา ธีระกาญจน อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



 ๓

๒๓. นางอรวรรณ ภัสสรศิริ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒๔. นายบณัฑิษฐ พันศิริ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒๕. นางสาวนรัจฉรา สมประสงค อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒๖. นายสุพจน ทรายแกว ประธาน (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
๒๗. นายภศิักดิ ์ กัลยาณมิตร อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒๘. นายอนุรัตน ภูวานคํา ประธาน (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส  

 
เร่ิมประชุมเวลา    ๑๔.๑๕  น. 

   นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลยั  ประธานในที่ประชุม  เมื่อตรวจสอบแลว
คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม  จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ   
    ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๐ 

                                 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นําเสนอรายงานการประชมุ
สภามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐  วันศกุรที่  ๑๖  
กุมภาพนัธ   ๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๘  

 มติสภามหาวทิยาลัยรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐    
 
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
           ๓.๑  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
         ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี ้
         ตามที่ สภามหาวิทยาลยัไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที ่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๔๘ ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป บัดนี้วาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัชุดดังกลาวสิน้สุดลงแลว   
   มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ 
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ตามที่กําหนดไวในขอ ๗  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวดัปทุมธานี  วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัย  ประกอบดวย  
                     ๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิคนหนึ่งเปนประธาน   



 ๔

                     ๒.  ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งคัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน  เปนกรรมการ 
                     ๓.  ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่งคัดเลอืกกันเองจํานวน
สองคน  เปนกรรมการ 
                     ๔.  ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
เปนกรรมการ 
                      และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ 
 
      มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยมมีติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  โดยมี ดร.พลสัณฑ  โพธ์ิศรีทอง  เปนประธาน  รศ.ดร.
บุญวัฒน  อัตช ู   ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ   ผศ.นนัทะ  บุตรนอย   ผศ.อิทธิ  คําเพราะผศ.ประสาน  ยิ้มออน    
และ  ดร.สุเทพ   บุญซอน  เปนกรรมการ 
 
          ๓.๒  แตงตัง้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี ้
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวที่ประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๕  

มกราคม  ๒๕๕๐  เหน็ชอบอนุมัติจดัตั้งบณัฑติวทิยาลัยเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ แลวนั้น  
เพื่อใหบณัฑิตวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามภารกิจทีก่าํหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทมุธานี  วาดวยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ.  
๒๕๕๐  มหาวทิยาลัยจงึแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึง่ตามคําสั่งที่  ๑๙๗/๒๕๕๐  ลงวันที่  ๗  กุมภาพนัธ  
๒๕๕๐  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑติวิทยาลัยเพื่อดําเนินการสรรหาคณบดีบณัฑิต
วิทยาลัย  

  คณะกรรมการไดดําเนินการสรรหาผูสมควรรับการเสนอชื่อเพื่อเสนอแตงตั้ง
เปนคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย โดยการออกประกาศ เร่ืองการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันที่  ๒๖  
กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐  จากการประชุมพิจารณาผูถูกเสนอชื่อเพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ของคณะกรรมการเมื่อวันที ่ ๖  มีนาคม  ๒๕๕๐  จึงเหน็ควรเสนอ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานะ  ขาวเมฆ  
เพื่อรับการแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยจงึเสนอ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานะ  ขาวเมฆ  เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยพจิารณาแตงตั้งเปนคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ตอไป  
 
               มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบอนุมัติการแตงตั้งผูชวย
ศาสตราจารย  ดร.มานะ  ขาวเมฆ  เปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



 ๕

    ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงตอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลัยขอถอน 
เร่ือง  การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามระเบียบวาระที่  ๓.๓  ออก  
และขอเสนอเรื่อง  การแตงตั้งกรรมการพจิารณาขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  แทน  ดังนี้ 
 
       ๓.๓   การแตงตั้งกรรมการพิจารณาขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา 

              ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอดังนี ้
 ตามที่ นางวัลลภา  รุงศิริแสงรัตน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ตําแหนง  รองศาสตราจารย  ระดับ  ๙  คุณวุฒิ  อ.ม. ประวัติศาสตร  จะเกษียณอายุราชการ  ในวันที่  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๐  ไดบันทึกแสดงความจํานงขอขยายเวลาราชการ ตั้งแตวนัที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๐  แลวนั้น   
                   มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งกรรมการพิจารณาขยายเวลาราชการของนางวัลลภา  รุงศิริแสงรัตน  
ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ที่  ๒๒๔/๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบตัิ   คชสิทธิ์   ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  อรรณพ    บุญถนอม รองประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  นันทะ บุตรนอย กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  สุรียพร ไชยเดช  กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  กัลยา  รักหลวง กรรมการและเลขานุการ 
 นางกนกพร           กาลจักร  ผูชวยเลขานุการ 

                   เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ืองหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตอ
เวลาราชการของขาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ตามหนังสือที่ 
ศธ  ๐๕๐๙.๒/ว๒๒๕  ลงวนัที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลยัจึงเสนอขอความเหน็ชอบการ
แตงตั้งกรรมการชุดดังกลาวขางตนจากสภามหาวิทยาลัย 

         มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการพิจารณา
ขยายเวลาราชการ  ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ที่ ๒๒๔ / ๒๕๕๐  ลงวนัที่  ๑๔  กมุภาพันธ  ๒๕๕๐ 

          ๓.๔  (ราง) หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาผลติภัณฑ
อาหารและโภชนาการ 
    ดร.น้ําฝน  ศีตะจิตต  ประธาน (ราง) หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผลิตภณัฑ
อาหารและโภชนาการ   นําเสนอดังนี ้
    การผลิตบัณฑิตในสาขาวทิยาศาสตรประยุกตเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของสังคม  และประเทศเปนภารกิจหนึ่งทีค่ณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ใหความสาํคัญ จึงไดดําเนินการพัฒนา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฒันาผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ ขึ้นมาเพื่อการผลิตบัณฑิต ในกลุม
สาขาวิทยาศาสตรประยุกต  
                       (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฒันาผลิตภัณฑ
อาหารและโภชนาการมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๑ หนวยกิต การจัดการ
เรียนการสอนดําเนินการโดย สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ   คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ   ซ่ึงมีความ
พรอมในดานบุคลากร  อุปกรณที่ใชเพื่อการเรียนการสอน   รวมถึงทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูใกล
กับแหลงอุตสาหกรรม และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  บัณฑิตทีสํ่าเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถทํางานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน เชน การปฏิบัติงานฝายวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ วิเคราะหวจิยัทาง
โภชนาการของทั้งหนวยงานในภาครัฐและเอกชน การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยัง
สามารถศึกษาตอในระดับสูงตอไป 

                       การพัฒนา (ราง) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ   ซ่ึงเปนหลักสูตรใหมนัน้   คณะกรรมการประสานงานการพัฒนา
หลักสูตร ได ยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบรายงานขอมลูการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี บัดนี้คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาหลักสูตร ไดจดัทํา (ราง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ  เสร็จเรียบรอย
แลว และผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภใน การประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๐ (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 
แลว   มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิ  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงจดุเดนและจดุเนนหลักสูตรทีน่ําเสนอ 
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  ศักยภาพของอาจารย  ผูรับผิดชอบหลักสูตร แผนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร  รวมถึงไดสอบถามถึงความซ้ําซอนกัน
ของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะอื่นกับหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงประเด็นตางๆ
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสอบถามนั้น  ไดรับการชี้แจงจากผูนําเสนอหลักสูตรและ รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ จนเปนที่พอใจ 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบอนุมัติ (ราง) หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวชิาวิทยาการพฒันาผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ  
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        ๓.๕  (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว 
   นายประพันธพงษ   ชิณพงษ  ประธาน (ราง) หลักสูตรการจัดการทองเทีย่ว   

(ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการทองเที่ยว  ไดจัดทํา
ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมแกบคุคลทั่วไปที่มุงหวังเขามามสีวนรวมในธรุกิจทองเที่ยวใหมี
ความรู  ความเขาใจอยางถูกตองในบทบาทหนาที่ของตนเองในวิชาชพีทางการทองเที่ยว  มีหลักวชิาการ
ที่ถูกตองในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกดิการพฒันาการทองเที่ยวทีด่ีตอไปในอนาคต  อันจะนํามาซึ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศชาติโดยรวม  จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 
๑๓๗  หนวยกติ  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  โดยมคีวามพรอมในดานศกัยภาพของอาจารย  อุปกรณ
และเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน   ทําเลที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัย  และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรยีนการสอนดานภาษา และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานใน
ดาน   การเปนผูประกอบการ  ดานการทองเที่ยว  มัคคุเทศก    พนักงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ดําเนินงานดานการทองเทีย่ว  นอกจากนัน้ยังสามารถศึกษาในระดับสูงตอไป  

คณะกรรมการประสานงานการพัฒนา  (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา    
วิชาการจัดการทองเที่ยว หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตรตามที่กําหนดไวในแบบ
รายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรระดบัปริญญาตรี เสร็จเรียบรอยแลว และผานการ
พิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภจากการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๐ (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 
มหาวิทยาลัยจงึขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว  เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงลักษณะของหลักสูตรแผนการ
จัดการเรียนการสอน จุดเดนและจุดเนนของหลักสูตร  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่
นําเสนอ  ซ่ึงไดรับการชีแ้จงจากผูนําเสนอหลักสูตร  นอกจากนัน้กรรมการสภามหาวทิยาลัยไดเสนอแนะ
วา  คาใชจายตอหัวในการจดัการเรียนการสอนที่กําหนดไวนั้น  อาจทําใหเกิดปญหาในดานงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยไดในอนาคตเพราะมีคาใชจายสูงกวารายรับที่เรียกเก็บจากนกัศกึษาทีเ่รียนในหลักสตูรนี ้
 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยไมเห็นชอบอนุมตัิ (ราง) หลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว โดยใหผูรับผิดชอบไปคํานวณคาใชจายตอหัว
มาใหมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและมีความเปนไปไดที่จะนําไปจัดการเรียนการสอนและใหนําเสนอ
ใหมเฉพาะคาใชจายที่คํานวณได  ในการประชุมครั้งตอไป 
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               ๓.๖  (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  
          นางศิริลักษณ   บุญมา  ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ  นําเสนอดงันี้ 

                                                          ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตองปรับบทบาทและเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนสถาบัน 
อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ตองผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 
ตองพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอนปุริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ ปจจุบนั
บัณฑิตสาขาวชิาภาษาอังกฤษเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน แตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทีใ่ชอยูในปจจุบนัเปนหลักสูตรเดิมของสถาบันราชภัฏ   จงึเห็นควรใหมกีารปรับปรุง
โครงสรางหลักสูตร รายวิชาตางๆ ใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และเพื่อให
เปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
                                             คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดเสนอแตงตั้ง คณะกรรมการ
ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  และคณะกรรมการได
ดําเนินการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยยึดแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนปุริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยยดึขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เสร็จเรียบรอยแลว และผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจากการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๐ (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   หลักสูตรปรับปรุง ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
           ในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรนั้นสภามหาวิทยาลัยไมมีประเด็นขอสงสัย
แตกรรมการสภามหาวิทยาลยัไดช้ีประเด็นของการคิดคาใชจายตอหัว เพื่อจัดการศกึษาตามหลักสตูรที่
ขอเปดนั้นวา  อาจไมสามารถดําเนินการไดเพราะคาใชจายสูงกวารายไดซ่ึงอาจมีปญหาตอการจัด
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคตได 
 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยไมเห็นชอบอนุมตัิ (ราง) หลักสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใหผูรับผิดชอบไปคํานวณคาใชจายตอหัววาตนทุนจริง
เปนเทาใด  เกบ็จากนกัศึกษาเทาใด   มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนหรือไม  รัฐสนับสนุนเทาใด และให
นําเสนอใหมเฉพาะคาใชจายที่คํานวณได  ในการประชมุครั้งตอไป 
 
 
 



 ๙

   ๓.๗  (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
                         นายสุพจน   ทรายแกว  ประธาน (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  
นําเสนอดังนี ้
                                      สภาพการณในปจจุบันของสังคมทั้งใน และตางประเทศ ที่อยูในสภาพ
โลกาภิวัฒน มกีารเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลตอการบริหารงานภาครัฐทั้งโดยตรงและทางออม ทําใหการบริหารงานภาครัฐ
ตองมีการปรับตัวอยางตอเนือ่งในหลายประเด็น อาท ิปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐ ระบบของการ
บริหารงานภาครัฐ เปนตน  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้   แสดงออกใหเหน็อยางชัดเจนในรูปของการปฏิรูป
ระบบราชการที่กระทํามาอยางตอเนื่อง   จนถึงปจจุบันนี ้หรือแมกระทัง่คุณลักษณะ หนาที่ของผู
บริหารงานภาครัฐที่ตองเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้สภาพการณที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็
ดังกลาว ยังไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนเดยีวกับศาสตรทางดานการบริหารงานภาครัฐ ทําใหเกิด
การปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนสรางแนวคดิในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมขึ้นมา         
                                                    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ซ่ึงตระหนกัในความสําคัญ ของหนาที่การผลิตบัณฑติทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
วาจะสงผลอยางมากตอการบริหารงานภาครัฐ และความเปนอยูของสงัคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอัน
ดีที่จะปรับปรงุหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม รูเทาทันสภาพการณ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับความตองการของสังคมได  
                                                   ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดดําเนนิการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร ขึ้นมา และเปนหลักสตูรใหม โดยยดึแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม ประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยดึขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบ
รายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรระดบัปริญญาตรี เสร็จเรียบรอยแลว และผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จาก
การประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๐ (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที ่๒๗ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัย ขอ
นําเสนอ (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดสอบถามถึงลักษณะของหลักสูตรที่นําเสนอและ
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาที่เรียนในหลกัสูตรเดิมใหมาเปนนักศกึษาตามหลักสูตรใหม  
นอกจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดช้ีประเด็นเกี่ยวกับคาใชจายตอหัวทีใ่ชเพื่อจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรนี้ไมสอดคลองกับความเปนไปไดของการลงทุนจัดการศึกษาเพราะจะทําใหเกดิ
ปญหาดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคตได 
 
 



 ๑๐

   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยไมเห็นชอบอนุมตัิ (ราง) หลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยใหผูรับผิดชอบไปคํานวณคาใชจายตอหัว
มาใหมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและมีความเปนไปไดที่จะนําไปจัดการเรียนการสอนและใหนําเสนอ
ใหมเฉพาะคาใชจายที่คํานวณได  ในการประชุมครั้งตอไป 
 
   ๓.๘   (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 
             นายอนรัุตน  ภูวานคํา  ประธาน (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส 
                                                (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 
เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่ไดจัดทําขึ้นตามยทุธศาสตรชาติ ที่ตองการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยกุต การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิกส   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
โดยมีความพรอมในดานศกัยภาพของอาจารย อุปกรณประกอบการเรียนการสอน   รวมทั้งทําเลที่ตัง้
ของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูใกลกบัแหลงอุตสาหกรรม และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  
                                                    บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถทํางานเพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ิน เชน การปฏิบัติงานฝายออกแบบ   และกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภณัฑเซรามิกสได ทั้ง
ในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส และนอกจากจากนั้น
ยังสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงตอไปได 
                                                       คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส  จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิกส ที่ใชอยูเดิม โดยยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่กําหนดไวในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนมุัติ/
เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เสร็จเรียบรอยแลว และผานการพจิารณาของคณะกรรมการสภา
วิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภจากการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๐ เมื่อ
วันศุกรที่  ๙ มีนาคม  ๒๕๕๐ มหาวิทยาลยัจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส    เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
                            สภามหาวิทยาลัยไมมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของหลกัสูตร
แตมีประเด็นเกี่ยวกับคาใชจายตอหวัของนกัศึกษา 
 
            มติสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยไมเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามิกส  โดยใหผูรับผิดชอบไปคํานวณคาใชจายตอหัวมาใหมให
สอดคลองกับขอเท็จจริงและมีความเปนไปไดที่จะนําไปจัดการเรียนการสอนและใหนําเสนอใหม
เฉพาะคาใชจายที่คํานวณได  ในการประชมุครั้งตอไป 



 ๑๑

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
                                       ๔.๑  การอนุมัติอนปุริญญาบัตรและปริญญาบัตร      
    ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
    ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ    จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติ  อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกต ิ นักศึกษา
ภาคพิเศษและนักศึกษาประกาศนียบัตรบณัฑิต  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตาม
หลักเกณฑของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนปุริญญา ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับ
ประกาศนยีบตัรบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจํานวน  ๕๓๓  ราย     อนึ่งนายกสภามหาวิทยาลยัไดลงนามอนมุัติ
ปริญญาบัตรแลวในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดั
ปทุมธานี โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่  ๒   มีนาคม   ๒๕๕๐  
 

     มติสภามหาวทิยาลัย   สภามหาวิทยาลัยรับทราบและเหน็ชอบการอนมุัติ
อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร  ของนักศึกษาที่เรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
และมีคุณสมบตัิ  ตามที่กําหนดไวในขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๔๙   มีจํานวนทั้งสิ้น   ๕๓๓  ราย และการอนุมัติมีผลตั้งแต
วันที่  ๒   มนีาคม  ๒๕๕๐   

ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ         
        ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ไดนําเสนอ
ตอที่ประชุมวา  ในการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๔๙  เมือ่วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๔๙  
มหาวิทยาลัยไดนําเสนอ  (ราง)  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนมุัติ และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ราง) หลักสูตรดังกลาว
ตอมามหาวิทยาลัยแจงเรื่องการอนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ทราบแลวนัน้  
มหาวิทยาลัยไดรับบันทึกขอความจากสํานกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา  สํานักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ  ๐๕๐๖ (๒) /๖๐๕๗  ลงวันที่ ๑๖ ตลุาคม  ๒๕๔๙   แจงวา หลักสูตรดังกลาวเปน
หลักสูตรใหมมิใชหลักสูตรปรับปรุง  จึงขอใหมหาวิทยาลัย นํา (ราง) หลักสูตรดังกลาว  เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่อการอนุมัตอีิกครั้งหนึ่ง    ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตร                          
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมตัิ         
   มติสภามหาวทิยาลัย  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  



 ๑๒

       ๒. สภามหาวิทยาลัยมีขอกําหนดวาการนํารางหลักสูตรใหม เสนอสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้นใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดอืนธันวาคม  เพื่อพรอมรับ
นักศึกษาในปการศึกษาตอไป 
 

เลิกประชุม ๑๖.๓๙ น. 

 

 

                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  

 


