
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๗   
ธันวาคม   ๒๕๖๐  ที่ผ่านมานั้น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร     
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  มอบให้รักษาราชการแทนอธิการบดี  แจ้งให้    
ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
    อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รักษาราชการแทนอธิการบดี  
น าเรียนที่ประชุม  ในช่วงเช้า วันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยได้
ต้อนรับหน่วยงานภายนอกในการมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย   ๒  คณะ  
๑) คณะตรวจเยี่ยมจากส านักงานคลังเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี  มาติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบลงทุนของมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ๒)  คณะผู้ตรวจการแผ่นดินจากส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  มาประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมีเรื่อง
ร้องเรียนจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายเรื่อง เช่น เกี่ยวกับเรื่อง
เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)  และนักศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาและไม่ส าเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงรายละเอียด        
ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบแล้ว 
  และขอแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก      
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  แทนต าแหน่งที่ว่าง   ด้วยต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
ผลการลงคะแนนเลือกกันเองผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  แทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ      
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  และรองศาสตราจารย์       
ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  และขออนุญาตเชิญกรรมการทั้งสองท่าน
เข้าประชุมในครั้งนี้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี ้
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการสอบสวนทางวินัย
พนักงานมหาวิทยาลัย  (ลับ)  ตามที่งานนิติการเสนอ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  จ านวน  ๕  คน  ดังนี ้
            ๒.๑  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  รองประธาน
กรรมการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
      ๒.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการ 
      ๕.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  
กรรมการ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  จ านวน  ๕  คน  ดังนี ้
      ๓.๑  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  รองประธาน
กรรมการ 
      ๓.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
      ๓.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์  กรรมการ 
      ๓.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งอาจารย์จิตเจริญ         
ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ แทนต าแหน่งที่ว่างอีกหนึ่งวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.  เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  จ านวน  ๒  คน  คือ  ศาสตราจารย์      
ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ลาออกเมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๐  และนายสิทธิศักดิ์  
วนะชกิจ  ลาออกเมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๖ (๕)  และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๕  และข้อ  ๘  วรรคสอง  
สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  ๗  คน  ดังนี ้
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ 
วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

  ๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๖๒ ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 

 

 



๒ 

  

 
      ๕.๑  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ     กรรมการ 
      ๕.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการ 
      ๕.๔  อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการ 
      ๕.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการ 
      ๕.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร   กรรมการ 
      ๕.๗  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเสนอชื่อคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหา
คณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้อ  ๖ (๑) – (๔)  ดังนี้   
      ๖.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ 
      ๖.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ 
      ๖.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
      ๖.๔  อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  กรรมการ 
 ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัย  ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสาธารณสุข  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้อ ๖ (๕)  ภายใน  
๗  วัน  เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย       
ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
  ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณบดี  จ านวน  ๕  คณะ     
ดังนี ้
      ๗.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
      ๗.๒  อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      ๗.๔  อาจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์   
      ๗.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 

 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตรนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  รวมทั้งสิ้น  ๑๒  คน  ตามที่สภาวิชาการ
น าเสนอ  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๘  คน  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒  คน  และระดับปริญญา
เอก  จ านวน  ๒  คน  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๐   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๓  หลักสูตร   ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ดังนี้ 
         ๑๐.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(๕ ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗   
         ๑๐.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
         ๑๐.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
๒๕๖๑  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
   เนื่องจากภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมีความจ าเป็นมาก  หลักสูตร
ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถอ่านและสรุปเรื่องได้  
ควรปรับลดรายวิชาที่เกี่ยวกับวรรณคดี  และให้ความส าคัญรายวิชา
เกี่ยวกับการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น  เช่น  การเขียนจดหมายราชการ  การเขียน
จดหมายติดต่อธุรกิจ    
  ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  
๒๕๖๑    
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งมีวาระการประชุมแต่ละเดือน
ดังนี้ 
 ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๑   
    -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
      - การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๘  หลักสูตร 
            (ร่าง)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
            (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตร
และการสอน  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
           (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
            (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลั  
หลักสูตร  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            (ร่าง)  หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 



๓ 

  

 
           (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
          (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
          (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   
    -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
             (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
             (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๖  หลักสูตร 
              (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
(๕ ปี) (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
             (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
            (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
        (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
             (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
(๕ ปี)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
            (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวัย (๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑     
  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๗  หลักสูตร 
            (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสขุภาพ 
และความงาม  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
        (ร่าง)  หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
             (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
(๕ ปี) (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
            (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ 
(๕ ปี) (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
             (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  
(๕ ปี)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
        (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาจนี   
(๕ ปี)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
        (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการ
การบริการและการโรงแรม  (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  หลกัสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
      -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
             (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความความปลอดภัย  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
            (ร่าง)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาชีพครู   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
              (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
            (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  (ร่าง)  ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     -  (ร่าง)  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
             (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๒  หลกัสูตร 
             (ร่าง)  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
โซ่อุปทานและโลจสิติกส์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  หลกัสูตรใหม ่
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
        (ร่าง)  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล  หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
             (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

  

 
  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
     -  รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๕๙ 
     -  (ร่าง)  แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๐   
     -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร   
             (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศ
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑   
     -  การขออนุมัติผลผู้ส าเร็จการศกึษา 
      -  การขออนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
             (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและความมัน่คง  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์             
ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ต้ังแต่
วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  และอาจารย์วรพงษ์  ไพรินทร์  อาจารย์
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ต้ังแต่วันที่  ๒๒  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  และไม่เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
จ านวน  ๑  คน  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและ
สภาวิชาการน าเสนอ   
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  มึมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ค าร้องของนายสนธยา  ชมพู  จ านวน  ๖  คน  ดังนี้ 
        ๑๕.๑  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี  ประธานกรรมการ 
        ๑๕.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  
กรรมการ 
        ๑๕.๓  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  กรรมการ 
        ๑๕.๔  ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์  เทพเดชา  เลขานุการ 
        ๑๕.๕  นางสาวนิภาพรรณ  วิโรจน์รัตนกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๕.๖  นายปิยะชัย  ปรเมษฐเนติกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  
 
  
 
 
 
               
  


