
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 

เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  

--------------------------- 

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 

๑. ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
๒. รศ.ดร. ทองหลอ วงษอินทร อธิการบดี 
๓. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ดร.นิพนธ นาคสมภพ 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. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๔. รศ.ประสาน ยิ้มออน กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๕. นายชาตร ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๖. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
 

๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๗. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. นายสิริเจษฎ   รัตนจรณะ คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒. นายประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓. นางสิทธา มณีแสง คณบดีคณะครศุาสตร 
๔. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
๕. ผศ.ดร.ศิริกานต ผาสุก รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๗. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. นายวิวัฒน ชินนาทศิริกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นางกมลมาศ วงษใหญ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 

๑๐. นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
๑๑. ผศ.อรพินท พิเนตรพงษ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
๑๒. นางสาวศุภกุล เกียรติสุนทร ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑๓. นางวิมล อยูไว ประธานหลักสูตรจิตวิทยา 
๑๔. นายชุมพล จันทรฉลอง อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๕. นางสาวเบญจางค วิริยะจิตต อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๖. นางสาวจันทราทิพย วงษกฤษ อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๗. ผศ.บังอร   ธรรมศิริ อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๘. นางสาวยศพร พลายโถ อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๙. นางสาวอัจจิมา มั่นทน อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๐. นางสาวไพรินทร จิตกระจาง อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๑. นางสาวจุฑารตัน พงษโนรี อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี



 ๓

๒๒. นางสาวอมีนา   ฉายสุวรรณ อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๓. ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๔. นายรัตถชล อางมณ ี อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๕. นางสาวณฐักานต ทองพันธุพาน อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๖. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๗. นางสาวสุน ี ปญจะเทวคุปต อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๘. นางสาวอิงอร วงษศรีรักษา อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒๙. นางอรุณ ี คําแผนไชย อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๓๐. นางสาวพนดิา ชาตยาภา อาจารยคณะครุศาสตร 
๓๑. นางสาวแสงดาว วัฒนาสกุลเกยีรติ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๓๒. นางสาวเจนจิรา  เจนตวิาณิช อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
เร่ิมประชุมเวลา    ๑๕.๑๕  น. 

ดร.พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานในที่ประชุม เมื่อ
ตรวจสอบแลวคณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ       
   เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย    ติดราชการไปตางประเทศ  จึงมอบหมายให            
ดร.พลสัณห   โพธ์ิศรีทอง    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เปนประธานในที่ประชุมครั้งนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๐    
         ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐  วันศุกรที่  ๒๐  
เมษายน   ๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ – ๑๑ 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปแลวและซักถามเกี่ยวกับจํานวนของ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  วาดวย  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐   ซ่ึงไดรับการ
ช้ีแจงจากมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๐    
 



 ๔
 
 

  มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๒                   
การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ออก    เนื่องจากเอกสารยังไมสมบูรณ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
           ๓.๑  การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
         รศ.ดร.ศิริพร   ขัมภลิขิต  เลขานุการ    ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ    นําเสนอดังนี้ 
               ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
วไลยอลงกรณ  ไดตรวจสอบคุณสมบัติ การเปนผูเสนอขอรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยแลว พบวา  คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ 
ราย  ไดแก   

๑)   ผศ.ไพบูลย  แสงแกว 
๒)   ผศ.ประสาน  ยิ้มออน 
๓)   น.ส. สําเนียง  อภิสันติยาคม 
๔)   นางวรรณิภา  พาณิชกรกุล 

  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทางวิชาการ  และมีผลงาน
ทางวิชาการตรงตามที่กําหนดไวใน ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                          คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดพิจารณาผลการตรวจ และประเมินผล
งานทางวิชาการ ของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จึงไดนําเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ และผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๕๐   แลว   
                         มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย   เพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหคณาจารย
ของมหาวิทยาลัยทั้ง  ๔   ราย  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตามรายละเอียดที่แนบ  ดังนี้ 
                         ๑.  ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย  ไดแก  
                               ๑.๑  ผศ.ไพบูลย  แสงแกว  สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
                               ๑.๒  ผศ.ประสาน  ยิ้มออน  สาขาพืชสวน 
                        ๒.  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย  ไดแก  
                               ๒.๑  น.ส. สําเนียง  อภิสันติยาคม  สาขาเคมี 
                               ๒.๒  นางวรรณิภา  พาณิชกรกุล  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 



 ๕

   มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติใหขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงและแตงตั้งใหเปนรองศาสตราจารย  จํานวน  ๒  ราย  และ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี้   
   ๑.๑  นายไพบูลย    แสงแกว  ตําแหนงเดิม ผูชวยศาสตราจารย   เลขที ่ ๐๒๓๒  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม         
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ    ไมกอนวันที่   ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๙    
           ๑.๒  นายประสาน  ยิ้มออน    ตําแหนงเดิม ผูชวยศาสตราจารย   เลขที่  
๐๐๗๓  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่
และสังกัดเดิม   สาขาพืชสวน    ไมกอนวันที่   ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๙   
            ๑.๓  นางสาวสําเนียง  อภิสันติยาคม   ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่  ๐๒๑๗  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม         
สาขาเคมี    ไมกอนวันที่   ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๙   
            ๑.๔  นางวรรณิภา   พาณิชกรกุล  ตําแหนงเดิม อาจารย   เลขที่ ๐๐๗๘  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม         
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   ไมกอนวันที่   ๒๕   มิถุนายน  ๒๕๔๙   
          

                     ๓.๓  (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  
  นางกนกวรรณ  ปุณณาตระกูล  ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร  นําเสนอดังนี้ 

   (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  เปนหลักสูตร
ปรับปรุง ที่ไดจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรชาติ ที่ตองการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขา
วิทยาศาสตรประยุกต  เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน   โดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทั่วไป   ซ่ึงมีความพรอมดานสถานที่  บุคลากร  และแหลงเรียนรูตางๆ  
                             บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้   สามารถทํางานเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน  เชน  เจาหนาที่ฝายผลิต  พนักงานฝายโภชนาการสายการบิน   ผูจัดการรานอาหาร
และเครื่องดื่ม พนักงานฝายอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร   เจาของธุรกิจสวนตัวรานอาหาร  จัด
ดอกไม  งานฝมือ  งานเสื้อผา  งานประดิษฐ  เล้ียงดูเด็กและผูสูงอายุ  และยังสามารถศึกษาตอใน
ระดับสูงตอไป   ได 
                  บัดนี้   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ที่ใชอยู เดิม เปน(ราง)หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  โดยยึดแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                     
พ.ศ. ๒๕๔๘   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่
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กําหนดไวในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบระดับปริญญาตรี เสร็จเรียบรอยแลวและ  (ราง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๐   เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๐  แลว   
                           มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ  ตอไป 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  พิจารณา (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ที่นําเสนอแลว  ไดมีขอความในประเด็นของการสํารวจความตองการของผูใช
บัณฑิต  จํานวนที่เปดรับตอปการศึกษา ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากผูนําเสนอจนเปนที่เขาใจ 
   อนึ่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอสังเกตเพิ่ม คือ ในเรื่องชื่อของ (ราง) 
หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนี้วา  โอกาสตอไปควรเปนชื่อที่สะทอนถึงความทันสมัย
และเชื่อมโยงใหเห็นถึงสภาพของโลกปจจุบันและอนาคตได 
                          
                   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
 

        ๓.๔   (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
(แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) 

     ผศ. อรพินท  พิเนตรพงษ   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
(แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม)  นําเสนอดังนี้ 
      (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
(แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่ไดจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรชาติ ที่ตองการ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตรประยุกต จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน เชน การเปนนักวิชาการสิ่งแวดลอม ของหนวยงานภาครัฐ   การเปนเจาหนาที่ส่ิงแวดลอม
ประจําโรงงานอุตสาหกรรม และยังสามารถศึกษาตอในระดับสูงตอไป ได 

บัดนี้   คณะกรรมการประสานการพัฒนาหลักสูตร ไดปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ที่ใชอยูเดิม เปน (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เพื่อ ใหมีความสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ของสภาพสังคม และความ
ตองการของผูเรียน โดยยึดแนวทางการปรับปรุง หลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณา
อนุมัติ/เห็นชอบระดับปริญญาตรี   เสร็จเรียบรอยแลวและ  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ไดผานการพิจารณาของ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน   ๒๕๕๐  แลว 
   มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐  ตอ
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม)  ที่นําเสนอแลว  มีขอซักถาม
เกี่ยวกับรายวิชาที่จะทําใหผูสําเร็จการศึกษามีความเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต  ความเปนนักสิ่งแวดลอมที่
ดี และความเปนพลเมืองดี  รวมทั้งในเรื่องของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน ขอซักถาม
ดังกลาวไดรับการชี้แจงจากผูนําเสนอ (ราง) หลักสูตรจนเปนที่เขาใจ 
   นอกจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา
ชุมชนมาใชเปนหองปฏิบัติการและการเชื่อมโยงสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาเขาดวยกัน 
   อนึ่ง (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
(แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) ไดรับความชื่นชมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาเปนหลักสูตรที่ดี 
 

         มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ  (ราง)  หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) 

 

       ๓.๕      (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
         นางกมลมาศ   วงษใหญ  ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร นําเสนอ
ดังนี้ 

(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  เปน
หลักสูตรปรับปรุง ไดจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรชาติ ที่ตองการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรประยุกต   การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการโดย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร              
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีความ
พรอมในดานบุคลากร   อุปกรณที่ใชเพื่อการเรียนการสอน   รวมทั้งทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงอยู
ใกลกับแหลงอุตสาหกรรมและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ   
                                   บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน เชน การเปนนักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  เปนนักสรางสรรคส่ิงประดิษฐ ที่สามารถสนอง
ความตองการของทองถ่ินและสังคมไทย  และยังสามารถศึกษาตอในระดับสูงตอไป ได  
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   บัดนี้   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ที่ใชอยูเดิมตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗   เปน  (ราง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๕๐ โดย
ยึดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เสร็จเรียบรอยแลว และ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                   
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดผานการพิจารณาของ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ 
๑๘  เมษายน  ๒๕๕๐ แลว  

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร  ฉบับปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๐  ตอสภามหาวิทยาลัย   เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ ตอไป  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ที่นําเสนอแลวมีขอซักถาม ในประเด็นของคุณลักษณะของผูที่สําเร็จ
การศึกษา จากหลักสูตรนี้  รายวิชาและจํานวนหนวยกิต  ที่จะใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนนักพัฒนา
โปรแกรมหรือนักวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร  รวมถึงรายวิชาที่ใชสําหรับการฝกในโปรแกรม
คอมพิวเตอร  ซ่ึงไดรับการชี้แจงจากผูนําเสนอหลักสูตรจนเปนที่เขาใจ 
 
 

    มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  
        ๓.๖    (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นายวิวัฒน   ชินนาทศิริกุล    ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นําเสนอดังนี้      
   (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
หลักสูตรปรับปรุง ที่ไดจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรของชาติ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงตองการผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมวิทยาศาสตร
ประยุกต ที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  
 
 



 ๙
 
                                  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบดวย ๕ แขนงวิชา คือ ๑) แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ  ๒) แขนงวิชามัลติมีเดียและแอนนิ
เมชั่น  ๓) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  ๔) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ 
๕) แขนงวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
                      หลักสูตรนี้ไดปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร   รายวิชาตางๆ ใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการ ของผูเรียน ผูใชบัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน  และเพื่อใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการศึกษาและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนสามารถศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้นไป ได  
                                 บัดนี้  คณะกรรมการประสานการพัฒนาหลักสูตร ไดปรับปรุงหลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ใชอยูเดิม เปน (ราง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๕๐ โดยยึด
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยมีขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรตามที่กําหนดไวใน แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบระดับปริญญาตรี เสร็จ
เรียบรอยแลว  และ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน   ๒๕๕๐  แลว  
                               มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับปรับปรุง ปพุทธศักราช  ๒๕๕๐   ตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ ตอไป  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่นําเสนอแลวมีขอซักถาม  ในประเด็นเกี่ยวกับแหลงที่มาขอมูลที่
นํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร   จํานวนรุนของผูสําเร็จการศึกษาไปแลว   การมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรเดิม  จํานวนผูเรียนในแตละปการศึกษา  ซ่ึงไดรับการชี้แจงและตอบคําถามจากผุ
นําเสนอหลักสูตรจนเปนที่เขาใจ 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ  (ราง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 



 ๑๐

                           ๓.๗  (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
                          นางวิมล  อยูไว  ประธานหลักสูตรจิตวิทยา  นําเสนอดังนี้ 
                                       ตามบทบาทและพันธกิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงตองปรับบทบาท
และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  ตองผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให
สอดคลองกับความตองการของสังคม  ดวยเหตุผลดังกลาว   มหาวิทยาลัยจึงตองมีการพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวใน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

ปจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเปนสาขาที่กําลังมีความสําคัญใน
ตลาดแรงงาน  แตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  ที่ใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรเดิม
ของสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  จึงเห็นควรใหมี
การปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  และรายวิชาตางๆ  ใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต  และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ   

 บัดนี้  คณะกรรมการประสานการพัฒนาหลักสูตร  ไดพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา ซ่ึงเปนหลักสูตรเดิมที่ใช ตั้งแต  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เปน (ราง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช   ๒๕๕๐  โดยยึดแนวทาง
การปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่
กําหนดไวใน   แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบระดับปริญญาตรี  เสร็จเรียบรอยแลว และ
(ราง)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช   ๒๕๕๐  ไดผานการพิจารณา
ของ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จากการประชุมครั้งที่   
๖/๒๕๕๐     เมื่อวันที่   ๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๐    แลว  

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ  (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา                    
ฉบับปรับปรุง    พุทธศักราช   ๒๕๕๐       ตอสภามหาวิทยาลัย    เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา     ที่นําเสนอแลวมีขอซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับ  การเรียนการสอนโดยการมี
หองปฏิบัติการทางจิตวิทยา  การจัดโครงสรางของหลักสูตรในลักษณะที่เปนแขนงวิชา  ซ่ึงมีอยูดวยกัน  
๓  แขนง  ไดแก  จิตวิทยาแนะแนว  จิตวิทยาชุมชน  และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  เมื่อสําเร็จ
การศึกษาในแขนงตางๆเหลานี้แลวจะไปเปนอะไรในหนวยงานลักษณะใด  มีความรวมมือประสานงาน
หรือสํารวจความตองการขององคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  รวมถึงเทศบาล
บางหรือไม  ซ่ึงก็ไดรับการชี้แจงและตอบคําถามจากผูนําเสนอหลักสูตรจนเปนที่เขาใจ 



 ๑๑

มีขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของการมี
หองปฏิบัติการทางจิตวิทยาและอาจพัฒนาหลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมความสุข หรือการ
เนรมิตความสุขขึ้นมา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยา 
 

          ๓.๘    (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
          นางสิทธา  มณีแสง  คณบดีคณะครุศาสตร  นําเสนอดังนี้  
                                ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัย              
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ตองปรับบทบาทและปรับปรุง   เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   เพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  ตองผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  ดวยเหตุผลดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยูเดิมใหมีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และความตองการของ
สังคม  และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้จะตองมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

ปจจุบัน   บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเปนที่ตองการของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยเปนอยางมาก  แตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรเดิมของสภาสถาบันราชัฏ  ซ่ึงใชมา
ตั้งแต  พ.ศ. ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร  รายวิชาตางๆ  ให
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  และเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ  

บัดนี้  คณะกรรมการประสานการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยซ่ึงใชมาตั้งแต  พ.ศ.  ๒๕๔๓  (ขั้นตอนและ
กระบวนการปรับกรุงหลักสูตร โปรดศึกษาไดจากหัวขอ รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร , รายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางเนื้อหา ปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร และ รายงานผลการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง)  ใหเปน (ราง) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  โดยยึดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่
กําหนดไวในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบระดับปริญญาตรี   เสร็จเรียบรอยแลว  และ 
(ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในการประชุมครั้ง
ที่   ๖/๒๕๕๐  เมื่อวันที่   ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  แลว  



 ๑๒

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ที่นําเสนอแลว  มีขอซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ในการปรับปรุงหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรใหเปดสอนถึงระดับ
ปริญญาโท  การศึกษาความตองการของชุมชนในดานความตองการบัณฑิตทางดานนี้  ซ่ึงไดรับการ
ช้ีแจงจากผูนําเสนอหลักสูตรจนเปนที่เขาใจ 

อนึ่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวาควรมีหลักสูตรที่สรางผู
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่สามารถดูแลไดทั้งเด็กและผูสูงวัยไดดวย 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตร                 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระที่   ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ วาระที่ 
๔.๒    รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙  -  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ออก    เนื่องจากเอกสารยัง
ไมสมบูรณ 
 

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
                                       ๔.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร        
   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  มีความประสงคขออนุมัติปริญญาบัตร ของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาภาคพิเศษและ
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของ
ผูสําเร็จการศึกษา  ดังนี้  
                                     ๑.  ผูไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มี
จํานวน  ๑๖๑  ราย  ประกอบดวย  
                                           ๑.๑  ระดับปริญญาตรี  ๑๓๖  ราย   
                                           ๑.๒  ระดับปริญญาโท   ๒๕  ราย  
                                    ๒.  ผูไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มี
จํานวน ๑,๑๕๔ ราย  ประกอบดวย  
                                           ๒.๑  ระดับปริญญาตรี  ๑,๑๓๕  ราย   
                                           ๒.๒  ระดับปริญญาโท  ๑๙  ราย  
                                     รวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๕  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาตรี ๑,๒๗๑  ราย  ระดับ
ปริญญาโท  ๔๔  ราย  



 ๑๓

                                     อนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลยัไดลงนามอนมุัติปริญญาบัตรแลว  ในนามของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธาน ีโดยการอนุมตัิใหมีผล
ตั้งแตวนัที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  และวันที่ ๑ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๐  ตามลําดับ  
           
 

     มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยรับทราบและรับรองการอนุมัติ
ปริญญาบัตร 

 
   ๔.๓   การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐   รอบระยะเวลา  ๖  เดือน   
              ผศ.นันทะ  บุตรนอย   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอดังนี้              
              การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทางมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๔๘  ซ่ึงในปงบประมาณ  ๒๕๔๘   ไดรายงานสภามหาวิทยาลัยใหทราบ
มาครั้ง  ๑  แลว  ในสวนของป ๒๕๔๙   เพิ่งไดรับผลการประเมินรอบที่  ๑  ซ่ึงก็ตองรอผลการประเมิน
ที่เปนทางการในรอบที่  ๒   เพื่อที่จะมาแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  สวนในการประเมินในรอบ  ๖  
เดือนของปงบประมาณ  ๒๕๕๐   นั้น  ไดมีการติดตามของคณะ  สมศ.  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๐   
แลวก็ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มาตรวจการประเมินความกาวหนา ซ่ึงจะจัดทําในรูปแบบ
เอกสารมานําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง    
 
    มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการติดตามความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐   รอบระยะเวลา  ๖  เดือน 
 
      ๔.๔  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยคณะผู
ประเมินจาก สมศ.  
                 ผศ.นันทะ  บุตรนอย   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอดังนี้              
                  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก
มาประเมินมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ -๑๓  มิถุนายน  ที่ผาน  ซ่ึงในการประเมินภายนอกนั้นก็ได
ประเมินตามมาจรฐานของ สมศ.ทั้ง  ๗  มาตรฐาน  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยรอผลอยู  ถาผลเปนอยางไรจะ
รายงานสภามหาวิทยาลัยใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
                  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยคณะผูประเมินจาก สมศ.  
 
 



 ๑๔

   ๔.๕  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 
              ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้    
                     จากการทีส่ภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของคณบดี  ซ่ึงมีคณะกรรมการดังตอไปนี้ 

ดร.นิวัตน  สวสัดิ์แกว   ประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.เดือน  คําด ี  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการ 
รองศาสตราจารยสมชาย  วิริยะยุทธการ กรรมการ 
ดร.ผุสดี  พลสารัมย    กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบตัิ  คชสิทธิ์ เลขานุการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต ผูชวยเลขานุการ 
 

  ผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี  มี
วัตถุประสงคอยูทั้งหมด  ๔ ขอ (ดังเอกสารที่ปรากฏแลว)  วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินนั้น
จะมีอยู  ๓  สวน  คือ 

  ๑.  ศึกษาจากเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงานตางๆของคณะ  และการ
ปฏิบัติงานของคณบดี โดยศึกษาจากแผนพัฒนาคณะ รายงานประจําป และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๔๙   หนวยงานภายในระดับคณะ 

   ๒.  สอบถาม กลุมเปาหมาย ผูเกี่ยวของ โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารยและเจาหนาที่ที่มีตอการปฏิบัติงานของคณบดี ปการศึกษา ๒๕๔๙    

   ๓. สังเกตการณการปฏิบัติงานโดยการเยีย่มชมคณะ ในวนัที่ ๘ กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐ 
   ผลการประเมินในสวนที่  ๑  ศึกษาจากเอกสาร (ปรากฏในเอกสาร) 
   ๑)  ทุกคณะมแีผนพัฒนาคณะที่เปนกรอบทิศทางในการนําสูการปฏิบัติ 

                     ๒) รายงานประจําปของคณะไดสรุปผลงานและภาพที่สําคัญแสดงใหเห็น
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ ซ่ึงไดแก การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหบริการวิชาการ
แกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
                    ๓)  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภายในระดับคณะประจําปงบประมาณ  ๒๕๔๙  ตามมิติตางๆ ไดแก 

   -   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ   
   -   มิติดานคณุภาพการใหบริการ            
   -   มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   
   -   มิติดานการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร 
  พบวาทุกคณะผานเกณฑการประเมิน ดังปรากฏรายละเอยีดตาราง 



 ๑๕

  
  ในสวนที่  ๒   ผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาที่ที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของคณบดีนี้ (คะแนนเฉลี่ยของแตละคณะจะปรากฏ ในตารางนั้นแลว ) 
  ในสวนที่  ๓  ผลการสังเกตและสอบถามการปฏิบัติงานโดยการเยี่ยมชมคณะนั้น (มี
รายงานผลดังที่สรุปดังที่ปรากฏอยูในเอกสาร) 
     

    มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของคณบดี 
 

     ๔.๖  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                ผศ.อิทธิ   คําเพราะ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  นําเสนอดังนี้ 
                จากการประชุมครั้งที่  ๔/ ๒๕๕๐  เมื่อวันศุกรที่  ๒๐  เมษายน  
๒๕๕๐ นั้น แลวสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผูที่สมควรจะไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น  ๑๘  ราย  และหลังจากนั้นไดมีกระบวนการการดําเนินการในการ
ทาบทามผูทรงคุณวุฒิ เหลานั้น    และไดทําการทาบทามแลวก็ผูไดรับการทาบทามที่ยินดี เปน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด ๑๒  ทาน  จึงไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเลขที่  
๗๖๗/๒๕๕๐  แตงตั้งไปแลว  ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามไปแลวเมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน 
๒๕๕๐   โดยมีผลตั้งแต  ๒๐   เมษายน   ๒๕๕๐   แตในขณะเดียวกันคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่                 
๗๖๘/๒๕๕๐   นั้น เปนการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในสวนของกลุมนักศึกษา 
ซ่ึงเปนประธานสภานักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษและนายกองคการบริหารนักศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ  รวม  ๔ ทาน 
    
          มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยรับทราบการเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  ๑๒  ราย  ดังนี้ 

๗.๑    ดานการศึกษา        จํานวน  ๑   คน  คือ   นายโชคสมาน  สีลาวงษ  
๗.๒   ดานสังคมศาสตร  จํานวน  ๒  คน  คือ  นายพีระพงษ  สาคริก และ 
           วาที่ร.ต.สิทธิพร  บาลทิพย      
๗.๓   ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  คน  คือ  
    นายชัยยศ  สุนทรวรรณ 
๗.๔   ดานความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย  จํานวน  ๑  คน  คือ พ.ต.ต.วินัย  โวหาร 
๗.๕   ดานงบประมาณและการเงิน  จํานวน  ๒  คน  คือ นายอภิวัฒน  รัตนปรากฎ       

      และ นายเดชา  กล่ินกุสุม                



 ๑๖

 
๗.๖   ดานบริหารงานบุคคล  จํานวน  ๒  คน คือ นาวาอากาศเอกพิชัย  พรรณะ   

     และวาที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล     
๗.๗   ดานการปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  ๑  คน  คือ  นายวิระศักดิ์  ฮาดดา 
๗.๘   ดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  จํานวน  ๒  คน  คือ  
            ศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี   และ   นายสามารถ  จันทรสูรย        

         และ กรรมการ  จํานวน  ๔  ราย   ดังนี้  
๗.๙   ประธานสภานักศึกษา  จํานวน  ๒  คน  คือ  
    นายจักรพงศ  เอี่ยมฤกษ  (ภาคปกติ)  และ  
    นายเกษม  หมัดนุรักษ ( ภาค กศ.ปช.) 
๗.๑๐  นายกองคการบริหารนักศึกษา จํานวน  ๒ คน  คือ  
     นายอานนท  บัวคล่ี  (ภาคปกติ)และ 
     นายวิชาญ  สินประเสริฐ  ( ภาค กศ.ปช.)   

 
 ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
   ๕.๑   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๐  ประจําเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ในวันศุกรที่  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๐                     
เวลา ๑๔.๐๐ น.    ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   
จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 

เลิกประชุม ๑๖.๓๐  น. 
 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  


