
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑   
กันยายน  ๒๕๕๙   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙     
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  เข้าร่วมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรด้วยความพร้อมเพรียง  เรียบร้อย   ในภาพรวม  
เป็นที่น่าชื่นชม  ยินดี  และขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย         
ทุกท่าน  ที่ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 และมอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.หญิง วิภาวี  เกียรติศิริ  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเรียนผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจ า  แทนต าแหน่งที่ว่าง   
 เนื่องด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจ า
ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  มหาวิทยาลัยด าเนินการเลือกตั้งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า  พ.ศ. ๒๕๔๗  เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  
๒๕๕๙  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
แทนต าแหน่งที่ว่างโดยให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ   
   

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ในการจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตร                     รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบการเชิญคณะกรรมการ         
สอบวิทยานิพนธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์  มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย  มีความรู้ตรงศาสตร์  
และมีต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และ
คณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยมีข้อเสนอแนะให้สภา
มหาวิทยาลัย  ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในการ
น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ  โดยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๒.๑  ควรมีการติดตาม  ประเมิน  เรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่  ๆ
ของคณะและหน่วยงาน  เช่น  นวัตกรรมเชิงวิชาการ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงรุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๒  ควรมีมาตรการ  ก ากับให้หน่วยงานน าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และคณบดี  รวมถึงข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยให้
มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงิน  และงบดุลปิดบัญชีของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย     
เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๕.๑  การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก  ควรปรับปรุงและพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัยให้
สอดคล้องตรงตามความต้องการของสังคม  และนอกจากเสนอขอรับทุน
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้ว  ควรขอจากกระทรวง
หรือกรมอื่นๆ   เพื่อจะได้มีโอกาสรับการพิจารณาให้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 
      ๕.๒  ควรเพิ่มงบประมาณกองทุนวิจัยจากร้อยละ ๒  เป็น  
ร้อยละ ๕  หรือร้อยละ  ๑๐  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายพันธกิจด้านการวิจัย 
      ๕.๓  สภามหาวิทยาลัย  มีความห่วงใยเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน  งบลงทุน  ควรมีการก ากับและวางแผนเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และคณะ  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้
ดังนี้   

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙ 
วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๗ ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

      ๖.๑  ควรศึกษาการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินสูง  เพื่อน าผลการศึกษาช่วยพัฒนา
หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินต่ า  โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  ควรพัฒนาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น 
      ๖.๒  ควรแก้ปัญหาเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ     
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  เป็นกรณี
เร่งด่วนพิเศษ  อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครอาจารย์  หรือจ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์  เพื่อให้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานตามเกณฑ์ทุกหลักสูตร 
      ๖.๓  มหาวิทยาลัยควรทบทวนและพัฒนาเรื่องการ
บริหารงานบุคคล  เพื่อแก้ปัญหาเรื่องจ านวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การจัดตั้งส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยให้เป็นโครงการจัดตั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ไว้ก่อน  และให้มีคณะกรรมการด าเนินการในระยะ
เริ่มต้น  พร้อมให้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่อสภา
มหาวิทยาลัยทุกเดือน 
 ๘.  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โดยข้อ  ๕  วรรคสอง  ให้วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะ            
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาบังคับใช้กับ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการโดยอนุโลม  ดังนั้น  การสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบการเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ว่าด้วย       
การสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้อ ๖ (๑) – (๔)   ดังนี ้
      ๘.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์   ประธานกรรมการ 
      ๘.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ 
      ๘.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการ   
      ๘.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ  กรรมการ 
 ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัย  ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มา
จากคณะที่มีการสรรหาคณบดี  จ านวน  ๓  คน  โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้อ ๖ (๕)  
โดยเร็ว  เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม         
เพื่อแต่งตั้ง  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้มีวาระเท่าที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  โดยให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  
๒๕๕๙  จ านวน  ๒  ราย  ดังนี ้

      ๙.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ  ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      ๙.๒  อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  
แทนต าแหน่งที่ ว่าง  และให้มีวาระเท่าที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน          
โดย  แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร  ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
วิชาการ   ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๑.๑  หลักสูตรควรมีความชัดเจนเรื่องจุดเน้นของฟิสิกส์
ประยุกต์  จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านใด  และควรผลิต
บัณฑิตให้มีความพิเศษเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ์ฯ  เพื่อประโยชน์ในการมีงานท าของบัณฑิต 
        ๑๑.๒  ควรตรวจสอบการจัดรายวิชา  และปรับเพิ่มรายวิชา
ที่แสดงความเป็นฟิสิกส์ประยุกต์ตามจุดเน้นของหลักสูตร 
        ๑๑.๓  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  หรือเอกชนที่มีเครื่องมือทางฟิสิกส์ที่ทันสมัย  ร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน  จะท าให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
        ๑๑.๔  ควรสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการที่จะรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
        ๑๑.๕  ควรให้ความส าคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
ควรมีแผนและกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
        ๑๑.๖  หลักสูตรควรเตรียมรายละเอียดห้องปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ที่จะใช้สนับสนุนการเรียนการสอน  พร้อมทั้งงบประมาณที่ชัดเจน  
เพื่อเสนอของบประมาณต่อไป 
         ๑๑.๗  ทุกหลักสูตรควรสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตส านึก  
ในประชาธิปไตย 
        ๑๑.๘  มหาวิทยาลัยควรมีห้องปฏิบัติการที่นักศึกษา      
ทุกสาขาวิชาสามารถใช้ด้วยกันได้เมื่อมีการท างานวิจัย 
        ๑๑.๙  ควรมีการเตรียมการเรื่องการบูรณาการและ
นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ก้าวทันโลกอนาคต 
        ๑๑.๑๐  การเปิดหลักสูตรใหม่  ต้องสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
ควรลดจ านวนหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย 
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 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 
๒๕๖๐  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๒.๑   ควรทบทวนการจัดรายวิชาให้มีจ านวนหน่วยกิตที่
เหมาะสม  ไม่มากเกินไป  และให้ตรวจสอบรหัสรายวิชาพื้นฐานให้ปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง 
         ๑๒.๒   หลักสูตรควรเพ่ิมเนื้อหาในเรื่อง Soft Ware 
Program  การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ (Big Data and 
Analytics)  การท างานผ่านระบบเทคโนโลยี  ระบบโลจิสติกส์  ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ  และเรื่องที่เป็นนวัตกรรมอื่น  ๆ เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้ก้าวทันยุคอุตสาหกรรม  ๔.๐   
        ๑๒.๓  ควรพัฒนาหลักสูตรให้สามารถขอใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้  ทั้งนี้ควรระมัดระวังและวางแผน  เรื่อง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สภาวิศวกรก าหนด 
  ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี ้
        ๑๓.๑   ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกมิติ   และปรับ
กระบวนการในการรับสมัครนักศึกษา  เช่น  การจัดระบบโควต้าเพื่อช่วย
เพิ่มจ านวนนักศึกษา 
        ๑๓.๒  ให้ทบทวนและตรวจสอบเหตุผลการปรับปรุง  
ค าอธิบายรายวิชาให้ปรับแก้ไขให้มีความทันสมัย  เหมาะสม    
        ๑๓.๓  คณะควรจัดให้มีวัน Open Day เพื่อให้นักเรียน     
ในบริเวณเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาวิธีการสอนของแต่ละหลักสูตร  
จะได้เกิดแรงจูงใจที่จะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   
        ๑๓.๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ควรพานักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑  ไปศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความสนใจศึกษาและรักในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
        ๑๓.๕  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรเน้นในเรื่ อง
อุตสาหกรรม  ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาใหม่  ๆ เพื่อให้เป็นที่สนใจ  และ
พัฒนาหลักสูตรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรัฐบาล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐        
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๔.๑   การจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกควรจัดเป็นกลุ่ม  ๆ 
จ านวนรายวิชาไม่ควรมากเกินไป  และควรเน้นรายวิชาที่น าสู่การปฏิบัติ   
ได้จริง 
        ๑๔.๒   ควรสร้างจุดเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ให้เป็นที่น่าสนใจ  เพื่อจะได้มี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษามากขึ้น 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖  หลักสูตร  โดยปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ปรับปรุงรหัสรายวิชาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ปรับปรุ ง  
Curriculum Mapping   ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังนี้ 
        ๑๕.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (๕ ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
        ๑๕.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
        ๑๕.๓  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
        ๑๕.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอัตโนมัติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        ๑๕.๕  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
        ๑๕.๖  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
 ๑๗.   สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  อาจารย์ ดร.นิสา  พักตร์วิไล  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่
วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการน าเสนอ 
   


