
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๒๙-
๓๐   มิถุนายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมาน้ัน   เป็นการประชุมเพ่ือด าเนินการจดัท า
นโยบายสภามหาวิทยาลัย  ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในอนาคต  และมีมติสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังน้ี 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ  กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
ประเด็นนโยบายก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๑๐)  จ านวน  ๔  เรื่อง  ดังน้ี 
      ๑.๑  การพัฒนาท้องถิ่น 
      ๑.๒  การผลิตและพัฒนาครู   
      ๑.๓  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      ๑.๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
 โดยมอบให้อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รักษาราชการแทน
อธิการบดี  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ประมวลความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  จัดท าเน้ือหา  (ร่าง)  กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลยั  
โดยน้อมน าพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ทั้ง  ๔  เรื่อง  จัดท าแนวทางในการด าเนินงาน
และตัวชี้วัดความส าเร็จในการน าสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต  เป็นไปตามกรอบนโยบายที่ก าหนด  
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งต้ังคณะกรรมการสภา
วิชาการ  จ านวน  ๑๖  คน   ดังน้ี 
      ๒.๑  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
             ๒.๑.๑  ศาสตราจารย์ ดร.สิน  พันธุ์พินิจ 
             ๒.๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา  จารุพูนผล 
             ๒.๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ 
             ๒.๑.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ 
             ๒.๑.๕  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ 
             ๒.๑.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์  เลาห์บุตรี 
             ๒.๑.๗  รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา  แสงเรือง 
             ๒.๑.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๒  กรรมการสภาวิชาการเลือกจากผู้บริหาร  หรือคณาจารย์
ประจ าคณะ 
             ๒.๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ 
             ๒.๒.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข 
             ๒.๒.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม 
             ๒.๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักด์ิ  อินทโชติ 
             ๒.๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  อนันตริยเวช 
             ๒.๒.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา  สุขลิ้ม 
             ๒.๒.๗  อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี 
             ๒.๒.๘.  อาจารย์ ดร.รัตนา  สีดี 
 ทั้งน้ี  ให้ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเสนอชื่อคณะกรรมการ      
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดการ  ตามข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ ข้อ  ๖ (๑) (๓) (๔) และ (๕)  และให้แต่งต้ังคณะกรรมการ      
สรรหาคณบดี  ดังน้ี 
      ๓.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  กรรมการ 
      ๓.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ 
      ๓.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์ กรรมการ 
      ๓.๕  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  เลขานุการ   
 ทั้งน้ี  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการใหไ้ด้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖(๕)  ภายใน  ๓๐  วัน   และเม่ือได้
คณะกรรมการครบแล้ว  ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี   และน าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 
วันที่  ๒๙-๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับที่ ๖๙ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๓  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นตรงกนัใหมี้
การทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  และจัดท านโยบาย
สภามหาวิทยาลัย  ให้สอดรับกับพระราโชบายด้านการศึกษา  ในสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร  สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  มาตรฐานการศึกษาชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ซี่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน  โดยให้จัดประชุม              
เชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย  โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การ
จัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย  ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา  
จังหวัดชลบุรี โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาวิชาการ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และคณาจารย์ จ านวน ๔๔ คน  เข้าร่วม
ประชุม   ในการน้ี  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ  นายกสภามหาวิทยาลยั  
ประธานที่ประชุม  มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการประชุม   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  วันศุกร์ที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ร่วมเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา  จัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี  
นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่อง         
การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  
ปัทมสิริวัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่อง  ยุทธศาสตร์
การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการและนโยบายสาธารณะ  ศาสตราจารย์ 
ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เรื่อง  การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  และอาจารย์              
ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รักษาราชการแทนอธิการบดี  เรื่อง  สรุปสถานการณ์
การอุดมศึกษาไทยและมหาวิทยาลัย   หลังจากน้ันคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาวิชาการ  และคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็น  ก าหนดประเด็นท้าทายที่
ส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 วันเสาร์ที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
ได้ยกร่างกรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  ประเด็นนโยบายก าหนดทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่  ๑. การพัฒนาท้องถิ่น  ๒.  การ
ผลิตและพัฒนาครู  ๓.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ๔.  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ    
 
 
  
  
  

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ  เรื่อง  การจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย  ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   

ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
ณ  โรงแรมเดอะซายน์  (The Zign Hotel)  พัทยา  จังหวัดชลบุรี    


