
  

 

 

  

 

 
 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๗  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  และ
รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
ส่งผลกระทบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคนไม่สะดวกเดินทาง       
มาประชุมที่มหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการ
ร่วมพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
      ๑.๑  โครงการที่จะด าเนินการควรเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทาง
สังคมที่วัดได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์  และควรท างานวิจัยเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมชุมชนจังหวัดสระแก้วควบคู่ไปพร้อมกับการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆจะ
ท าให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็งขึ้น 
      ๑.๒  ควรลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนด าเนิน
โครงการ  เพื่อจะมีข้อมูลความต้องการของชุมชนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
      ๑.๓  การด าเนินโครงการในเรื่องต่าง ๆ   ต้องมีการประสานงาน
กับจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการซ้ าซ้อน 
      ๑.๔  คณะและหน่วยงานควรมีการวิพากษ์โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการร่วมกันเพื่อรับทราบเป้าหมาย วิธีการ วิเคราะห์โครงการที่จะ
ด าเนินการก่อน-หลัง  และวางแผนการท างานร่วมกัน ท าเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย   
      ๑.๕  มหาวิทยาลัยต้องรวมพลังในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชน      
มีการบูรณาการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องของทุกคณะ  จะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
      ๑.๖  มหาวิทยาลัยควรเตรียมงบประมาณและระบบการบริหาร
จัดการ  เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น 
      ๑.๗  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการน าเสนอโครงการ/กิจกรรม  
ตามประเด็นความต้องการของจังหวัด  ดังนี้ 
               ๑.๗.๑  การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   
          ๑)  จังหวัดสระแก้วแต่ละอ าเภอมีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  เช่น  มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตผ้าไหม ทอผ้า มีการท า           
น้ ามัลเบอร์รี่  น้ าเสาวรส ฯลฯ  มหาวิทยาลัยควรมองเรื่องการต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ๒)  ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  หาวิธีสร้างรายได้ให้ชุมชน  เช่น  การผลิตสินค้า  ผลิต
ของที่ระลึก 
          ๓)  ควรท า  G I  ชมพู่ “เพชรคลองหาด”  ซึ่งเป็น
ชมพู่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระแก้ว  จะเกิดประโยชน์แก่จังหวัดอย่างมาก   
          ๔)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรช่วยคิดกิจกรรม
เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  หรือ
เทคโนโลยีเรื่องใดที่จะสามารถเติมเต็มให้จังหวัดสระแก้วน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์   
          ๕)  ควรศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งเป็นโครงการ
ของกระทรวงพลังงาน ถ้าสามารถด าเนินการได้จะเกิดประโยชน์กับชุมชน 
               ๑.๗.๒  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
          ควรฟื้นฟูโครงการศิลปาชีพในโครงการพัฒนา
พื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริจังหวัดสระแก้ว 
               ๑.๗.๓  เรื่องอ้อย 
          ควรช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเผาอ้อยที่สร้างมลภาวะ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาจจะผลิตเรื่องย่อยอ้อนโดยไม่ต้องเผา 
               ๑.๗.๔  เรื่องการก าจัดขยะ   
          ๑)  ควรศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นโครงการของ
กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  ถ้าสามารถด าเนินการได้จะเกิด
ประโยชน์กับชุมชน 
          ๒)  ควรท างานวิจัย  หรือหาวิธีแก้ปัญหาขยะจาก
โรงเกลือที่ย่อยสลายยากหรือใช้ไม่ได้  เช่น  รองเท้าเก่า  เสื้อผ้าเก่า 
               ๑.๗.๕  ปัญหาเรื่องเยาวชนยังด้อยโอกาสทางการศึกษา   
          ๑)  ควรพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่ พัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้วให้เป็นต้นแบบที่พานักเรียน
นักศึกษาไปสู่การด าเนินชีวิตแบบใหม่  (New Normal)   
          ๒)  ควรเร่งจัดท าหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษา
ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
          ๓)  มหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรเฉพาะ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่เกษตรกรโคนมวังน้ า
เย็นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
          ๔)  ควรท างานวิจัยเรื่องนักเรียนออกกลางคัน  จะ
เกิดประโยชน์ในการดูแลนักเรียนให้อยู่ในระบบการศึกษา 
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               ๑.๗.๖  โรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ควรเปิดโรงเรียน
สาธิตที่สระแก้ว   
           ๑)  การจะจัดตั้งโรงเรียนสาธิต  คณะครุศาสตร์ต้อง
เข้มแข็งและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง  เพราะโรงเรียนสาธิตเป็น
เสมือนห้องทดลองของคณะครุศาสตร์ 
          ๒)  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการศึกษาความเป็น     
ไปได้ในการเปิดโรงเรียนสาธิตที่จังหวัดสระแก้ว 
               ๑.๗.๗  การสนับสนุนเรื่องเขตการค้าชายแดน 
           ๑)  การท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์  
ควรมองเรื่องการค้าข้ามแดนด้วย 
           ๒)  ควรจัดหลักสูตรให้ความรู้เรื่องการค้าชายแดน
ภาษาที่จะใช้ติดต่อสื่อสารให้กับข้าราชการและประชาชนจังหวัดสระแก้ว 
               ๑.๗.๘  การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจของสระแก้ว 
           ควรมีการท าวิจัยเรื่องมันส าปะหลัง  และเรื่องข้าว  
เพื่อหาวิธีการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น 
               ๑.๗.๙  การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สระแก้ว   
          ๑)  เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นความต้องการ
เร่งด่วนของจังหวัดสระแก้ว  มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการเรื่องการจัด
การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อต่อยอดให้นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          ๒)  ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับต่อยอด
องค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  หรือหลักสูตร
ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ 
   ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินงานของกองทุน
พัฒนานักศึกษา  และแนวทางการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ -  ๒๕๖๘  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (ไตรมาส  ๒)   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการจ าแนกรายคณะ   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า  ๒๐๑๙ 
(COVID – 19)  และการเยียวยาผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้   
       ๗.๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย  (รศ.ดร.อิสระ  
สุวรรณบล)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ๗.๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย  (นายสุวัฒน์  
เทพอารักษ์)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ๗.๓  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา  กรรมการ 
       ๗.๔  ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา  กรรมการ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
       ๘.๑  รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ    
       ๘.๒  ศ.ดร.เดือน  ค าดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ   
       ๘.๓  นายศานิตย์  นาคสุขศรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       ๘.๔  ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร  กรรมการ 
       ๘.๕  ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
       ๘.๖  ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
        ๘.๗  ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒           
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๓๓๒  คน   ทั้งนีใ้ห้มี
ผลตั้งแต่วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๓   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖  หลักสูตร  ดังนี้   
         ๑๐.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
         ๑๐.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         ๑๐.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  
ภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
         ๑๐.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
         ๑๐.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
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         ๑๐.๖  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้ปิดหลักสูตรและปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จากเดิม  ๕  คน  เหลือ       
๑  คน  โดยให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  โดยสมบูรณ์ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
และการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  พ.ศ.  ๒๕๖๓    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรประกาศนียบัตร  (Non-
Degree)  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ  
ควรให้ความส าคัญเรื่องการก ากับดูแลให้หลักสูตรมีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
มาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงศึกษาธิการหรือของกระทรวง
สาธารณสุข  และผู้เรียนสามารถน าประกาศนียบัตรต่อยอดจนจบการศึกษา
ระดับปริญญาได้ 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  โครงการจัดตั้งวไลยอลงกรณ์
คลินิกเวชกรรม  และอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่ล้าน
บาทถ้วน)  เป็นเงินให้ยืมเพื่อประกอบกิจการ  โดยมีข้อเสนอแนะ  
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  กองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้พิจารณาปรับแก้แขตาม
ข้อเสนอแนะ 
               
 
 
   
 
 
  


