
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   ๗/๒๕๕๗  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแนะน าคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเรียนให้คณะกรรมการทราบว่า   
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า  เรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการฯ  จ านวน       
๓  ราย  ติดราชการจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ทั้ง  ๔  ราย  สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้  คือ  อาจารย์ 
ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  
อาจารย์สุทธิพันธุ์  สุทธิศันสนีย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ       
จันทะเสนา  ซึ่งครั้งที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
  

 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่            
ของมหาวิทยาลัยทั้ง  ๓  แห่ง  คือ  ศูนย์สระแก้ว  ศูนย์กรุงเทพมหานคร  
และจังหวัดปทุมธานี  โดยสภามหาวิทยาลัยได้เสนอและให้ความคิดเห็น 
ไว้อย่างกว้างขวางดังนี ้
        ๑.๑   การพัฒนาพื้นที่ศูนย์สระแก้ว  
           ๑)  ควรศึกษาความต้องการของชุมชน   ศึกษาสภาพ
พื้นที่ของจังหวัดสระแก้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านการเกษตร  จึงควรให้
ความส าคัญทางการเกษตรและให้ความรู้ในอาชีพเกษตรกร  เพื่อพัฒนา    
จนเป็นผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงในอนาคต     
   ๒)  มหาวิทยาลัยควรให้ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ  ลงพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือท าพันธกิจสัมพันธ์
กับชุมชน   
  ๓)  มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู  อาจจะ
สร้างโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนมัธยมที่มีมาตรฐาน 
     ๔)  ควรจัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนการสอน  เนื่องจาก
มีท าเลที่ตั้งที่ดี  สามารถเชื่องมโยงในเรื่องการศึกษาในภาคตะวันออก     
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์  AEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๕)  มหาวิทยาลัยควรมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย  เช่น  โครงการในพระราชด าริ ถือว่าเป็นส่วน
ส าคัญและต้องท าให้จริงจัง 
  ๖)  ควรจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมนานาชาติ  ศูนย์เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนหรือศูนย์พัฒนาครู 
  ๗)  ควรจัดท าเป็นศูนย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนทั้ง
พืชและพลังงานโซล่า  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  และเปิด        
คณะใหม่  เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
  ๘)  การด าเนินการในการพัฒนาพื้นที่ควรมองถึงเรื่อง
ของความยั่งยืนพึ่งตนเองได้  โดยต้องท าให้เต็มที่และเต็มศักยภาพเพื่อ
พัฒนาคนและตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
       ๑.๒   การพัฒนาพื้นที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร    
   ๑)  ควรจัดท าเป็นศู นย์สั มมนา  ศูนย์อบรม             
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม  เพื่อเป็นแหล่งจัดหารายได้ 
  ๒)  การออกแบบพัฒนาพื้นที่  ควรเพิ่มให้มีการ
ออกแบบสถานที่จอดรถด้วย   
  ๓)  บริเวณอาคารซึ่งติดกับถนน  อาจจะท าเป็นพื้นที่
เชิงธุรกิจซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ 
      ๑.๓  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี      
   ๑)   มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงการท าให้เกิดมูลค่า  
เพิ่มของที่ดิน 
  ๒)  ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เรื่องอาคารสถานที่  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนจ านวนมาก         
แต่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มตามศักยภาพ 
  ๓)  มหาวิทยาลัยควรตั้ งคณะท างานโดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญภาคธุรกิจร่วมศึกษาและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้  จะท าอย่างไร  มีวิธีการจัดการอย่างไร  และต้องคิดให้ครบวงจร
เพื่อการพัฒนาให้เกิดการลงทุนเชิงธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี ๒๐ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗      มติสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๗ 

วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 



๒ 

  

  ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในการ
พัฒนาพื้นที่ในแต่ละส่วนดังนี้ 
 ศูนย์สระแก้วและศูนย์กรุงเทพมหานคร   
       ๑)  สภามหาวิยาลัยเคยอนุมัติงบประมาณของศูนย์สระแก้ว
และศูนย์กรุงเทพมหานครไปแล้วส่วนหนึ่ง  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
พัฒนาพื้นที่ตามแผนและกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ   โดยเฉพาะ      
ศูนย์สระแก้ว  ควรเร่งด าเนินการเพื่อรักษาที่ดินไว้ 
       ๒)  ในส่วนของแผนงานหรือโครงการที่จะพัฒนาต่อไป      
ถ้าใช้งบประมาณมากกว่าที่อนุมัติไว้  ให้จัดท าแผนงาน/โครงการขึ้นมา
ใหม่  โดยจัดท าเป็น Master Plan แสดงรายละเอียดโครงการ  ก าหนด
ระยะเวลา  เป็นระยะที่   ๑  ระยะที่   ๒  และระยะที่   ๓  เมื่ออนุมัติ
งบประมาณแล้วจะด าเนินการอย่างไร 
       ในส่วนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ให้เร่งรัดจัดท าแผนแม่บท
หรือ Master Plan  ให้ชัดเจน  เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วส่วนหนึ่ง         
ต้องปรับ Master Plan ให้เข้ากับแผน  อาคารหลังไหนจะรื้อปีไหน  รวมถึง
ประมาณการในการพัฒนาโดยภาพรวมเมื่อเสร็จสมบูรณ์  จะต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการและงบประมาณเท่าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานการติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๗  รอบ  ๖  เดือน  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗     
โดยให้มหาวิทยาลัยก ากับ  ติดตาม  เร่งรัดทุกหน่วยงาน  ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 ๓.   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  ๕  ราย ดังนี ้
       ๓.๑  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว             กรรมการ 
      ๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  คงทอง    กรรมการ 
      ๓.๓  อาจารยวิ์ภาวี  ซาตะนัย           กรรมการ 
      ๓.๔  อาจารยส์ุทธิพันธุ์  สุทธิศันสนีย์          กรรมการ 
      ๓.๕  นางสาววิไลลักษณ์  การุญวงค ์           กรรมการ 
   ๔.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  ๒  ราย  ดังนี้   
      ๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ   จันทะเสนา    กรรมการ 
      ๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ 
กรรมการ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง  อาจารย์ธนาวุฒิ          
วงศ์อนันต์  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  
(ก.บ.พ.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 ๖.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ  ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จ านวน  ๙  ราย
ดังนี้ 
      ๖.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย  ประธานกรรมการ 
      ๖.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล  กรรมการ 
      ๖.๓  อาจารยป์ฏิยพรรณ  เผือกสวัสดิ์                     กรรมการ 
            ๖.๔  อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม                    กรรมการ 

     ๖.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาศิริ  พะหูชนม์     กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๖  นายสุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๗  นายปัญญา  ปุลเวคินทร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๘  นายเชาว์วัช  หนูทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๙  นางสาวสายพิน  ทาทอง   กรรมการและเลขานุการ        

  ๗.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย         
โดยปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้   
      ๗.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ    
การบิน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
      ๗.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการ      
ในอุตสาหกรรมการบิน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
      ๗.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ๘.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการบิน   
  ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนรับผิดชอบในการก ากับดูแลและตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัยได้ผ่าน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  จ านวน  ๕  ฉบับ  
ดังนี้   
      ๙.๑  เรื่อง  อัตราค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลักษณะพนักงานชั่วคราว  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๙.๒  เรื่อง  อัตราค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลักษณะพนักงานประจ าตามสัญญา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๙.๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยการปรับฐานค่าจ้าง
รายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานประจ าตามสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๙.๔  เรื่อง  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรายเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานประจ าตามสัญญา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๙.๕  เรื่อง  อัตราเงินประจ าต าแหน่ง  และอัตราค่าจ้าง       
จุดกึ่งกลางส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาค่าจ้างประจ าปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานประจ าตามสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน  ๑  ราย  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จ านวน  ๑  ราย   


