
  

 

 

  

 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (นัดพิเศษ)  เมื่อ
วันที่   ๒๒ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๙   ที่ผ่านมานั้น  เป็นการประชุม         
เชิ งปฏิบัติ การ  เรื่อง  การจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย  เพื่ อ        
ก าหนดทิ ศทางการพัฒนามหาวิทยาลั ย  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑                
ณ  เดอะรอยัล เจมส์  กอล์ฟ แอนท์  รีสอร์ท  อ าเภอพุทธมณฑล         
จังหวัดนครปฐม    
  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ร่างกรอบนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑  ก าหนดประเด็นนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพิ่มเติม  
จ านวน  ๓  เรื่อง  ดังนี ้
      ๑.๑  VRU.  Education  ๔.๐  การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
      ๑.๒  VRU.  Wisdoms  การสร้างสังคมอุดมปัญญา 
      ๑.๓  VRU.  Local Engagement  พันธกิจสัมพั นธ์ เพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น   
 โดยสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์  ดร. สุพจน์        
ทรายแก้ ว  กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ แทนผู้ บริหาร  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย   และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  
กาญทนานนท์  รองอธิการบดี  เป็นคณะท างานจัดท าเนื้อหา  (ร่าง)  กรอบ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยและแนวทางในการด าเนินงาน  ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 ทั้ งนี้   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ          
ในการด าเนินโครงการ  Mega Projects  ๓ โครงการ  โดยให้มหาวิทยาลัย
จัดท ารายละเอียดการด าเนินงานแต่ละโครงการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  ดังนี ้
       ๑)  โครงการส่ งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิ ง         
ผลิตภาพ           
            ๒)  โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
สังคมอุดมปัญญา   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๓)  โครงการส่งเสริมและพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ-        
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ     
สรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี ้
      ๒.๑  ศาสตราจารย์  ดร.เดื อน  ค าดี   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  กรรมการ 
      ๒.๓  อาจารย์  ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๔ อาจารย์  ดร.นิ สา  พั กตร์ วิ ไล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
      ๒.๕  อาจารย์ศิริวรรณ  ค าดี  ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร  กรรมการ 
      ๒.๖  อาจารย์  ดร.รัตนา  สี ดี   อาจารย์ ข้ าราชการ   
กรรมการ 
      ๒.๗  อาจารย์ชวาลา  ละวาทิ น  อาจารย์พนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  กรรมการ  
      ๒.๘  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ผู้ อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  จ านวน  ๓  คณะ  ดังนี้ 
      ๓.๑  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับ  จ านวน  ๗  ราย  ดังนี้ 
  ๓.๑.๑  นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ   ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน  
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙ 
วันที่  ๒๒ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๓ ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

  ๓.๑.๓  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว     
  ๓.๑.๔  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี   
  ๓.๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี   
  ๓.๑.๖  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ    
  ๓.๑.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์    
      ๓.๒  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและ
งบประมาณ  จ านวน  ๕  ราย  ดังนี ้
  ๓.๒.๑  ศาสตราจารย์  ดร.ดิ เรก  ปั ทมสิ ริ วัฒน์   
ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ    
  ๓.๒.๓  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว    
   ๓.๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย    
  ๓.๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชภร  วัฒนด าเนิน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๓.๓  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหาร
ความเสี่ยง  จ านวน  ๕  ราย  ดังนี ้
    ๓.๓.๑  นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์  ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  เป็นกรรมการ 
  ๓.๓.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  
  ๓.๓.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา   
    ๓.๓.๕  อาจารย์ ดร.นิสา  พักตร์วิไล    
 

 


