
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๘/๒๕๕๐ 
วันศุกรท่ี  ๑๙  ตุลาคม   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. ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ดร.นิพนธ นาคสมภพ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. ศ.ดร.เดือน คําดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. ผศ.อิทธิ คําเพราะ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร 
๑๓. วาที่รอยตรีอดลุย วิวัฒนปฐพ ี กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๔. รศ.ประสาน ยิ้มออน กรรมการผูแทนคณาจารย 
๑๕. นายชาตร ี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
  

๑. ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  
 
 
 
 



 ๒

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายบณัฑูร สุภัควณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นายฐานิสร เทียนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๖. ผศ.นันทะ บุตรนอย กรรมการผูแทนผูบริหาร 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.อรรณพ บุญถนอม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.สุรียพร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๓. ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. ดร.ตอศักดิ์  ศิริโวหาร คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๕. ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
๖. นางสาวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี
๗. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต รักษาการผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๘. นายมนัส สายเสมา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๙. ผศ.ประสิทธิ์  สุขสุมิตร รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นางนิธิวด ี เจริญสุข หัวหนางานการเงิน 
 

 
เร่ิมประชุมเวลา     ๑๔.๑๕  น. 

นายมีชัย   ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที่ประชุม เมื่อตรวจสอบแลว
คณะกรรมการฯ  มาครบองคประชุม จึงเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ    
๑.  รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร  แจงเรื่องการสงนกักฬีาวอลเลยบอลเขาไปแขงขนักฬีายู

ลีก ซ่ึงประกอบดวยมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๑๒  แหง ในการแขงขนัครั้งนีน้อกจากจะมกีารแขงขันในเรือ่งของ
กีฬาแลว ยังมกีารแขงขนักองเชยีร  มหาวทิยาลัยไดสงเขาแขงขนัเปนปแรก ดวยความสามารถของทีมงาน
และนกักฬีา   ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณไดเปนแชมปวอลเลยบอลยูลีกของประเทศไทย 

 ๒.  ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงเรื่อง การลาออกของ  
ดร.สุเทพ บุญซอน จากผูแทนคณาจารยประจําและการลาออก ของอาจารยทิพา มั่นทน จาก
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีผลใหการดํารงตาํแหนงผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลยั 
ในสวนทีเ่ปนผูแทนผูบริหารสิ้นสุดลง 
 



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๐    
         ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ วันศุกรที่   ๒๑  
กันยายน   ๒๕๕๐    ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ตั้งแตหนา ๑ –  ๑๓ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นแกไขดังนี้ 
๑)    ในหนา ๘  ขอ ๓.๓ ยอหนาที่ ๒ เพื่อใหการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

รองบรรทัดสุดทาย  แกไขจาก   “,uระยะเวลาการจาง  ๓  ป  ”   เปน  “มีระยะเวลาการจาง  ๓  ป ” 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๐    
  
 มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๓                   
(ราง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   ออก    เนื่องจากเอกสารยังไมสมบูรณ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
           ๓.๑   การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

 ดร.บุญเรือง   ศรีเหรัญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอดังนี้              
     ๓.๑.๑  การแตงตัง้ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ  

ดวยผูชวยศาสตราจารยวิมล   จิโรจพันธุ  ขอลาออกจากตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู และบริการวิชาการ ตามบันทกึขอความลงวนัที่  ๑๔  กันยายน      
พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมีผลตั้งแตวันที ่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  แลวนั้น   อาศัยความตามขอบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวดัปทุมธาน ี วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน สํานกั ศูนย หรือหวัหนาสวนราชการ หรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งที่  ๑๕๐๑/๒๕๕๐   ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูดาํรงตาํแหนงผูอํานวยการ  โดยคําสั่งดังกลาวไดแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวน   ๗  คน  เพือ่ดําเนนิการสรรหาผูมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในขอ ๔ ของ ขอบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวดัปทุมธาน ี วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน สํานกั ศูนย หรือหวัหนาสวนราชการ หรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมีความเหมาะสมที่จะดํารงตาํแหนงผูอํานวยการจํานวนหนึง่ชื่อ  ผลการ
ประชมุของคณะกรรมการสรรหาผูดาํรงตาํแหนงผูอํานวยการ เมื่อวนัที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความเห็น
วา สมควรเสนอ ดร.สุเทพ  บุญซอน ตอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานกัสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการ  ตอไป 



 ๔

มหาวิทยาลัยจงึเสนอ ดร.สุเทพ   บุญซอน  ตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาแตงตั้งเปน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
   
  ๓.๑.๒  การแตงตัง้ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                                        ดวยอาจารยทิพา   มั่นทน  ขอลาออกจากตาํแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน ตามบันทึกขอความลงวันที ่ ๑๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐  โดยมีผลตั้งแต
วันที ่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  แลวนั้น   อาศัยความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใน
พระบรมราชูปถัมภ  จังหวดัปทุมธาน ี วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานกั 
ศูนยหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทาคณะ      
พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งที่  ๑๕๐๑/๒๕๕๐   ลงวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เร่ือง   แตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูดาํรงตาํแหนงผูอํานวยการ โดยคําสั่งดังกลาวไดแตงตั้งคณะกรรมการ จาํนวน ๗ คน  เพื่อ
ดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  ใน
พระบรมราชูปถัมภ  จังหวดัปทุมธานี  วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย 
หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทาคณะ   พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ
มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการจํานวนหนึ่งชื่อ   ผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหา
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ เมื่อวันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีความเหน็วา สมควรเสนอ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต ตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตอไป 
                          มหาวิทยาลัยจึงเสนอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่          
๑   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐      

 
 

มติสภามหาวทิยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ จํานวน ๒ ราย  ดังนี ้ 

๑.  แตงตั้ง  ดร.สุเทพ  บุญซอน ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
               ๒. แตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน โดยใหมีผลตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐                     
 
 
 



 ๕

๓.๒  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.  ๒๕๔๗  
 ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอดังนี ้

   สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่๗/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๓ 
ธันวาคม  ๒๕๔๗  ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่  ๓.๙  เร่ืองการอนุมัติหลักสูตร   ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติหลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรกลาง ที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ใหเปน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และนําเสนอสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาในลักษณะรวมเลม  แลวนัน้ เนื่องจาก
ในระยะเวลาที่ผานมามีบางหลกัสูตร (หลักสูตรกลางที่ไดรับการพิจารณาอนมุัติจาก คณะกรรมการสภาสถาบัน
ราชภัฏ) ไมถูกนํามาใชในการเปดสอนเนื่องจากไมมีนกัศึกษาสมัครเขาเรียน มหาวิทยาลัย  โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีนไดศกึษาการนําหลักสูตรทั้งหมดมาใชในการจัดการเรียนการสอน   พบวามีหลักสูตร 
(หลักสูตรกลางที่ไดรับการพจิารณาอนุมัตจิาก คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ)  ที่ใชในการเปดสอน 
จํานวน  ๘๐  หลักสูตร  และหลักสูตรที่ไมไดใชเปดสอนมีจํานวน  ๒๖  หลักสูตร  และไดนําผลการศึกษาดังกลาว
เสนอตอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรที่ใชในการเปดสอนจํานวน ๘๐ หลักสูตร และขอปด
หลักสูตรที่ไมไดใชเปดสอน จํานวน   ๒๖  หลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๐   เมื่อ
วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงสภาวิชาการมีมติใหความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ที่ใชในการเปดสอน จํานวน  ๘๐   หลักสูตร และขอปดหลักสูตรทีไ่มไดใชเปดสอน จํานวน  ๒๖   หลักสูตร                    
ตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ตอไป  
                          

มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.  ๒๕๔๗ ดังนี ้
                                     ๑.  เห็นชอบอนุมตัิ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ.  ๒๕๔๗  (หลักสูตรกลางที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ)   ที่
ใชในการเปดสอน จํานวน ๘๐ หลักสูตร  ไดแก 

 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
๑) การศึกษาปฐมวัย   ปริญญาตรี ๕ ป 
๒) คณิตศาสตร    ปริญญาตรี ๕ ป 
๓) ภาษาไทย    ปริญญาตรี ๕ ป 
๔) สังคมศึกษา    ปริญญาตรี ๕ ป 
๕) วิทยาศาสตร    ปริญญาตรี ๕ ป 
๖) ภาษาอังกฤษ    ปริญญาตรี ๕ ป 

อนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) 
๗) การพัฒนาชุมชน   อนุปริญญา 
๘) ออกแบบประยุกตศิลป  อนุปริญญา 



 ๖

๙) ธุรกิจการโรงแรม   อนุปริญญา 
๑๐) ธุรกิจการทองเที่ยว   อนุปริญญา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

๑๑) นาฏศิลปและการละคร    ปริญญาตรี ๔ ป 
๑๒) ดนตร ี     ปริญญาตรี ๔ ป 
๑๓) นิเทศศาสตร     ปริญญาตรี ๔ ป 
๑๔) ภาษาไทย      ปริญญาตรี ๔ ป 
๑๕) บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ปริญญาตรี ๔ ป 
๑๖) บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ปริญญาตรี ๒ ป 
๑๗) ภาษาอังกฤษ      ปริญญาตรี ๔ ป 
๑๘) ศิลปกรรม      ปริญญาตรี ๔ ป 
๑๙) อุตสาหกรรมทองเที่ยว    ปริญญาตรี ๔ ป 
๒๐) อุตสาหกรรมทองเที่ยว    ปริญญาตรี ๒ ป 
๒๑) ภาษาอังกฤษธุรกิจ     ปริญญาตรี ๔ ป 
๒๒) การพัฒนาชุมชน     ปริญญาตรี ๔ ป 
๒๓)  การพัฒนาชุมชน     ปริญญาตรี ๒ ป 
๒๔) รัฐประศาสนศาสตร     ปริญญาตรี ๔ ป 
๒๕) จิตวิทยา      ปริญญาตรี ๔ ป 

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.) 
๒๖) การจัดการทัว่ไป     อนุปริญญา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 
๒๗) การจัดการทัว่ไป    ปริญญาตรี ๔ ป 
๒๘) การจัดการทัว่ไป     ปริญญาตรี ๒ ป 
๒๙) การบริหารธุรกิจ     ปริญญาตรี ๔ ป 
๓๐) การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)   ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๑) การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)    ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๒) การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)   ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๓) การบริหารธุรกิจ(การตลาด)    ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๔) การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)   ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๕) การบริหารธุรกิจ(ธุรกิจบริการ)   ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๖) การบริหารธุรกิจ(การบริหารงานอุตสาหกรรม) ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๗) การบริหารธุรกิจ (การเลขานุการ)   ปริญญาตรี ๒ ป 
๓๘) การบริหารธุรกิจ (การจัดการคุณภาพ)   ปริญญาตรี ๒ ป 



 ๗

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
๓๙) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)  ปริญญาตรี ๒ ป 
๔๐) เศรษฐศาสตรธุรกิจ     ปริญญาตรี ๔ ป 

อนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) 
๔๑) สัตวบาล     อนุปริญญา 
๔๒) การอาหาร     อนุปริญญา 
๔๓) กอสราง     อนุปริญญา 
๔๔) เครื่องกล     อนุปริญญา 
๔๕) ไฟฟา     อนุปริญญา 
๔๖) อิเล็กทรอนิกส    อนุปริญญา 
๔๗) เซรามิกส     อนุปริญญา 
๔๘) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อนุปริญญา 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 
๔๙) เทคโนโลยีเซรามิกส    ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๐) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๑) เคมี      ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๓) ฟสิกส     ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๔) ชีววิทยาประยกุต    ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๕) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๖) วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๗) วิทยาการคอมพิวเตอร    ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๘) วิทยาศาสตรความปลอดภยั   ปริญญาตรี ๔ ป 
๕๙) เกษตรศาสตร    ปริญญาตรี ๔ ป 
๖๐) คณิตศาสตร     ปริญญาตรี ๔ ป 
๖๑) คหกรรมศาสตรทั่วไป    ปริญญาตรี ๔ ป 
๖๒) เทคโนโลยีการเกษตร    ปริญญาตรี ๒ ป 
๖๓) สัตวบาล     ปริญญาตรี ๒ ป 
๖๔) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ปริญญาตรี ๒ ป 
๖๕) เทคโนโลยีเซรามิกส    ปริญญาตรี ๒ ป 
๖๖)  สุขศึกษา     ปริญญาตรี ๒ ป 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
๖๗)  นิติศาสตร     ปริญญาตรี ๔ ป 



 ๘

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
๖๘)  การบัญชี     ปริญญาตรี ๔ ป 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
๖๙)   พลศึกษา     ปริญญาตรี ๔ ป 
๗๐)  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ปริญญาตรี ๔ ป 
๗๑)  การประถมศึกษา    ปริญญาตรี ๔ ป 
๗๒)  การประถมศึกษา    ปริญญาตรี ๒  ป 

ประกาศนียบตัรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  
๗๓)  วิชาชีพครู     ประกาศนยีบตัร 
๗๔)   การบริหารการศึกษา    ประกาศนยีบตัร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
๗๕)  การบริหารการศึกษา    ปริญญาโท 
๗๖)   หลักสูตรและการสอน   ปริญญาโท 
๗๗)  การสงเสริมสุขภาพ    ปริญญาโท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
๗๘) วิทยาศาสตรศกึษา    ปริญญาโท 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
๗๙)  สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา   ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
๘๐)    การบริหารธุรกิจ    ปริญญาโท 

 

๒. เห็นชอบอนุมัติใหปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ          
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.  ๒๕๔๗  (หลักสูตรกลางที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการสภา
สถาบันราชภัฏ)  ที่ไมไดใชเปดสอน จํานวน  ๒๖ หลักสตูร ไดแก 

อนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) 
๑) นาฏศิลปและการละคร   อนุปริญญา 
๒) วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ อนุปริญญา 

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.) 
๓) การบริหารธุรกิจ    อนุปริญญา 

อนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) 
๔) เทคโนโลยีการเกษตร    อนุปริญญา 
๕) เคมีปฏิบัติ     อนุปริญญา 
๖) คอมพิวเตอร     อนุปริญญา 
๗) เทคโนโลยีการอาหาร    อนุปริญญา 



 ๙

วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 
๘) สถิติประยุกต      ปริญญาตรี ๔  ป 
๙) วิทยาศาสตรการกีฬา(การฝกและการจดัการกีฬา) ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๐) สุขศึกษา     ปริญญาตรี  ๒ ป 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
๑๑)   การศึกษาปฐมวัย     ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๒) การศึกษาปฐมวัย     ปริญญาตรี  ๒ ป 
๑๓) คณิตศาสตร      ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๔) คอมพิวเตอรศกึษา     ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๕) วิทยาศาสตรทัว่ไป     ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๖)   ภาษาไทย      ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๗) ภาษาอังกฤษ      ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๘) สังคมศึกษา      ปริญญาตรี ๔  ป 
๑๙)   นาฏศิลป      ปริญญาตรี ๔  ป 
๒๐) นาฏศิลป      ปริญญาตรี  ๒ ป 
๒๑) จิตวิทยาและการแนะแนว    ปริญญาตรี ๔  ป 
๒๒)  การบริหารการศึกษา    ปริญญาตรี ๔  ป 
๒๓) การบริหารการศึกษา     ปริญญาตรี  ๒ ป 
๒๔) ดุริยางคศิลป(ศิลปกรรม, นาฏศิลป, ดนตร)ี ปริญญาตรี ๕  ป 
๒๕) การศึกษาพเิศษ     ปริญญาตรี ๕  ป 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
๒๖) การวิจยัและประเมินผลการศึกษา   ปริญญาโท 

 
๓.๔  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.  .... 
 ผศ.อิทธิ  คําเพราะ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  นําเสนอดังนี ้

                             เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับนักศึกษาดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ   มีประสิทธิผล  และบรรลุตามวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามที่กําหนดไว  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทมุธานี  วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ. ....  ตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่โปรด
พิจารณา อนึ่ง (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวดั
ปทุมธานี  วาดวยกองทุนพฒันานักศกึษา  พ.ศ. ....  ไดผานการพิจารณาของอนุกรรมการจัดทําระเบียบ
และขอบังคับ จากการประชมุครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ วันที ่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   แลว 



 ๑๐

 
  มติสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยกองทุนพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ.  ....   โดยใหแกไขและเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้ 

๑) ให ตัดขอความ บรรทัดที่  ๓  คําวา  มาตรา ๘ (๘) วัตถุประสงค และ  ออก    
๒) ใหเปลี่ยนขอความ ในขอ ๕ (๑)  เงินทุนประเดิมจากเงินนอกงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย จํานวน สิบลานบาท  เปน  (๑)  เงินทุนประเดิมจากเงิน
สะสมของมหาวิทยาลัย จํานวน สิบลานบาท 

๓) ให เปลี่ ยนขอความในขอ  ๕  (๒ )  เงินไมนอยกวารอยละสองของ
งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยในแตละป  เปน (๒)  เงินอุดหนุนที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ใหเปนรายป 

๔) ใหเพิ่มขอความเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ คือ  ขอ ๗.๓ วาง
ระเบียบวาดวยการจายเงินกองทุน 

๕) ใหเพิ่มขอความเปนขอใหม  คือ ขอ ๘  ใหผูตรวจสอบภายใน  ติดตาม  
ตรวจสอบ การใชจายเงินกองทุนอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

          
  

ระเบียบวาระที่    ๔   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ            
       ๔.๑  การอนุมัติอนปุริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
   ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอดังนี้              
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  มี
ความประสงคขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร ของนักศกึษาภาคปกต ิ นกัศึกษาภาคพเิศษและ
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จ
การศึกษา  ดังนี้  ผูไดรับอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตรเมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  มี
จํานวน  ๔๖๙  ราย  ประกอบดวย  
                                          ๑.๑   ระดับอนุปริญญา ๔   ราย 
                                          ๑.๒ ระดับปริญญาตรี    ๔๕๐   ราย   
                                          ๑.๓  ระดับปริญญาโท      ๑๕   ราย  
                                      อนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามอนุมัติ  อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร
แลว  ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี  โดยการอนุมัติใหมีผลตั้งแต วันที่  ๕  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและรับรองการอนุมัติ
อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 



 ๑๑

๔.๒   รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม  –    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      นางนิธิวดี  เจริญสุข  หัวหนางานการเงนิ  นําเสนอดังนี ้             
       รายงานการเงินประจําเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ คือ 
งบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อทดสอบ
ความเทากันของยอดรวมดานเดบิต และเครดิตของบัญชีแยกประเภททั้งหมด ดังรายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายงานเงินประจําเดือนกรกฎาคม  สิงหาคม  และ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
      มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานการเงินประจําเดือน 
กรกฎาคม   สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐   

 
 

 ระเบียบวาระที่  ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
          ไมมี 
 
 

เลิกประชุม ๑๕.๓๐  น. 
                                                                                    นายมนัส  สายเสมา 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 ผูตรวจรายงานการประชุม  


