
  

 

 

  

 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังนี ้
 สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติทูลเกล้าถวายปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และครุยวิทยฐานะ  เมื่อวันที่  ๑  
ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
อธิการบดี  และผู้บริหาร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง  ๔๐  แห่ง เข้าเฝ้า
อย่างพร้อมเพรียง  เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นโอกาสที่ส าคัญในฐานะเป็น
พสกนิกรของพระองค์ท่าน 
  และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  
อธิการบดี  น าเรียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ           
ดังนี ้
 ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   ได้รับโล่           
เชิดชูเกียรติ  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล
พระราชทานในระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒๕๕๖  และ  ๒๕๕๗  ซึ่ง สกอ. มอบโล่เชิดชูเกียรติเมื่อวันที่ ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
 ๒.  มหาวิทยาลั ยได้ จั ดกิ จกรรมพิ ธี อัญเชิญตรา             
พระราชลัญกร  จุดเทียนชัยถวายพระพร  ๕  ธันวามหาราช         
เมื่อพุธวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  และให้นักศึกษามีความรัก  ความผูกพัน    
กับมหาวิทยาลัย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และสถาบัน
พระมหากษัตริย์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  มีดังนี้  
   ๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙ ราย   
ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๒๒๘  ราย  ระดับปริญญาโท  จ านวน  
๓๐  ราย  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒๑  ราย  โดยในระดับ
ปริญญาตรีให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๑๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๘  
กันยายน  ๒๕๕๘  และวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ล าดับที่  ๑๐ จ่าสิบเอกบัญชา        
แสงสุวรรณ์ ให้ส่งคืนมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่ายของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดท าสรุปรายรับ-รายจ่าย        
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  แบบสะสมและค านวณร้อยละ 
รายรับ-รายจ่าย  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ. ๐๘) จ านวน ๑๐ หลักสูตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และเพิ่ม
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเลือก 
      ๓.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๓.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ปรับรหัสวิชาและจ านวนหน่วยกิต  ปรับค าอธิบายรายวิชา  ปรับแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้             
จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ปรับเปลี่ยนวัน
เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  และปรับแผนการเรียน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘ 
วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

ฉบับท่ี ๓๘ ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

      ๓.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
      ๓.๕  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
      ๓.๖  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  จังหวัดสระแก้ว  เพิ่มเติมคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และปรับแก้
จ านวนการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ในปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 
      ๓.๗  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  มีการปรับและเพิ่มคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๓.๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และปรับปรุงกลุ่มวิชาเลือก 
      ๓.๙  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  จังหวัดสระแก้ว  ปรับเพิ่มคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๓.๑๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  จังหวัดสระแก้ว  ปรับเพิ่มคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปิดหลักสูตร  จ านวน  
๒  หลักสูตร  ดังนี้   
      ๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์   
      ๔.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การรับโอนข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน  ๒  อัตรา  ดังนี้   
      ๕.๑  นายประยูร  บุญใช้   ข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คุณวุฒิปริญญาเอก  ครุศาสตร  
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  รับโอน   
มาสังกัดคณะครุศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
      ๕.๒  นางสาวปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม  ข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  คุณวุฒิปริญญาเอก  ปรัชญา        
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี     
รับโอนมาสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่   ๙  
ธันวาคม  ๒๕๕๘   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
จ านวน  ๒  ฉบับ  ดังนี้ 
      ๖.๑  เรื่อง  อัตราค่าจ้างรายเดือนแรกบรรจุของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
      ๖.๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างรายเดือน  บัญชี
ค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานประจ าตามสัญญาจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปฏิทินก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งมีวาระการ
ประชุมแต่ละเดือนดังนี้ 
 ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙   
      -  การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  ๔  หลักสูตร 
         (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
         (ร่าง)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ 
         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
      -  แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) 
ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘   
      -  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
      -  วาระเชิงนโยบาย (การบริหารมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมอาเซียน)   
      -  รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  รอบ  ๖  เดือน 
 
 



๓ 

  

 ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙   
      -  อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
      -  การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  ๕  หลักสูตร   
         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์   
         (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
         (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 
         (รา่ง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 
 ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๙   
 ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
ตรงกับวันฉัตรมงคล  วันศุกร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เป็น
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (รอพิจารณาก าหนดวันประชุม) 
 ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙   
 ครั้งที่  ๗/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   
      -  อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
      -  การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  ๖  หลักสูตร 
         (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม 
         (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอัตโนมัติ 
         (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 
         (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
         (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  
      -  วาระเชิงนโยบาย  (การบริหารจัดการหลักสูตร) 
 ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  
      -  การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  ๖  หลักสูตร   
         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
                   (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  
         (ร่าง)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 
         (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
         (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      -  รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  รอบ  ๑๒  เดือน   
      -  (ร่าง)  ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  เงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙               
      -  วาระเชิงนโยบาย  (บริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน)   
      -  อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
      -  รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร  คณะ  วิทยาลัย  ส านัก  และสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 ครั้งที่   ๑๑/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่   ๓  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙   
      -  การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  ๔  หลักสูตร   
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
      -  รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  รอบระยะเวลา  ๑๒  เดือน  ปีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   
      -  เสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐   


