
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑   
ธันวาคม  ๒๕๕๙   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบให้               
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  น าเรียนให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทราบดังนี้ 
 ๑.  ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ    
“วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  กิจกรรมที่ด าเนินการ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  จ านวน  ๘๙  รูป  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พิธี
บ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)  เวลา  ๑๕.๓๐  น.  พิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร  และเวลา  ๑๘.๐๐ น. พิธีจุดเทียนน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว 
  ๒.  หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์  ขอมอบริบบิ้นสีด าที่ท าด้วย
เซรามิกส์แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมถวายความอาลัย  
สืบเนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์  ได้ร่วมแสดงผลงานในงานแสดง
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๑๘  จ านวน  ๑๓  ชุด  และได้รับ
รางวัลดีเด่น  จ านวน  ๒  ชุด  อาจารย์และนักศึกษาจึงผลิตริบบิ้นเซรามิกส์    
สีด าเพื่อร่วมถวายความอาลัย   
  

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์   
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานจ านวนนักศึกษาที่ท า
ค้นคว้าอิสระ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
 ๓.  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๓  
มิถุนายน  ๒๕๕๙  โดยข้อ  ๕  วรรคสอง  ให้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาบังคับใช้กับ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการโดยอนุโลม  ดังนั้น  การสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จึงด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย
การสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการ   และคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ด าเนินการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเรียบร้อยแล้ว             
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งอาจารย์ ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร  
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  
๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
 ๔.  เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา  
อาจารย์ประจ าสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสียชีวิต   มหาวิทยาลัย
จึงได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.)  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ให้ออกประกาศ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาทดแทนอัตราที่ว่างลง  
โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา  และได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว              
สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบรับโอนข้าราชการพลเรือน                        
ในสถาบันอุดมศึกษา  นางสมาพร  เรืองสังข์   ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คุณวุฒิปริญญาโท  
M.Sc. in Crop Science and  Management  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  ยินดีให้โอนมาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่
วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙   และคณะกรรมการมีข้อสังเกต
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๕.๑  มหาวิทยาลัย  ควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  (AUN)  ซึ่งมีหลายมหาวิทยาลัยใช้ระบบ
การประกันคุณภาพของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน  
(AUNQA)  เพื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  เนื่องจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. มีตัวบ่งชี้จ านวนมาก  
และประเมินกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙ 
วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๕๐ ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

      ๕.๒  คณะกรรมการมีข้อสังเกต  การก าหนดค่าเป้าหมาย
บางตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน  และบางตัวบ่งชี้ที่มี
ความสัมพันธ์กันแต่ก าหนดค่าเป้าหมายแตกต่างกัน  เช่น  ตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับงานวิจัยและการผลิตบัณฑิต  มหาวิทยาลัยควรมีแผนในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 
       ๕.๓  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้ วัดความส าเร็จและเป้าหมายการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  และควรปรับกรอบความคิดในเรื่องการประกัน
คุณภาพ  เพื่อท าให้เกิดระบบคุณภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งมีวาระการประชุมแต่ละเดือน
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐ 
      -  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      -  แผนการพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   
 ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
      -  วาระเชิงนโยบาย  :  การด าเนินการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  ในสภาวการณ์ที่จ านวนนักศึกษาลดลง 
      -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
      -  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ไตรมาส ๑) 
      -  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๖  หลักสูตร   
         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
         (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 

 ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
      -  วาระเชิงนโยบาย  :  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ  ระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔)  และแผนยุทธศาสตร์ 
Reprofiling  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   
      -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศึกษา  (ครุศาสตร์) 
      -  การขออนุมัติหลักสูตร  จ าวน  ๖  หลักสูตร 
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจไมซ์และนวัตกรรมการตลาด  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยวิีศวกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๐  ตรงกับ
วันจักรกรี  เป็นวันหยุดราชการ  (รอพิจารณาก าหนดวันประชุม)   
 ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
      -  วาระเชิงนโยบาย  :  การด าเนินการด้านการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด  Education ๔.๐ 
       -  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ไตรมาส ๒) 
 ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
      -  วาระเชิงนโยบาย  :  การพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
      -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
      -  (ร่าง)  ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      -  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๓) 
 ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๐   
(รอพิจารณาก าหนดวันประชุม)   
 ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
      -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
      -  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (CAR)  
ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ/วิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
      -  (ร่าง)  แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
 
 



๓ 

  

      -  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๔  หลักสูตร 
         (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕ ปี)  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
         (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕ ปี)  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕ ปี)  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
         (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   
      -  วาระเชิงนโยบาย  :  การขับเคลื่อนการพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
      -  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (CAR)  
ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
      -  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔) 
      -  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๕  หลักสูตร   
         (ร่าง)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (ร่าง)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      -  เสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๑ 
 ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
      -  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      -  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๔  หลักสูตร   
         (ร่ าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังนี้ 
      ๗.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรับปรุงโดย
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ๗.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา  ปรับปรุงรหัสรายวิชาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
และปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
    
 
 
 
 
 


