
  

 

 

  

 

 
 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายก
สภามหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี ้
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการพิจารณากรณี
คณะกรรมการงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ  ขอระงับการหัก
เงินเดือน   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  กรอบวัตถุประสงค์และผลงานหลัก
เพื่อขับเคลื่อนงานและติดตามประเมินผลมหาวิทยาลัยตามนโยบายกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และคณะกรรมการมีความ
คิดเห็นและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      ๒.๑  ควรตั้งเป้าหมายผลงานวิจัยให้ชัดเจน  ก าหนดแนวโน้ม
การท างานวิจัยโดยเน้นเรื่องใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย  ท าวิจัยแบบชุด
โครงการจะเกิดประโยชน์ 
      ๒.๒  ควรมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยควรเข้าไป
เรียนรู้การท านวัตกรรมร่วมกับท้องถิ่น  ให้องค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมยิ่งขึ้น 
      ๒.๓  ควรเพิ่มตัวชี้ วัดให้มีความชัดเจนใน  ๓  ประเด็น                 
๑) ตัวชี้วัดส าหรับกลุ่มคนสูงวัย  ๒) เรื่องการสร้างนวัตกรรมในชุมชน  และ  
๓) การพัฒนาเชิงพื้นที่  ควรพิจารณามิติทางสังคม  เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
และด้านสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๔  ควรน าผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา  
ประกอบการพิจารณา  จะท าให้การก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์มีความ        
ชัดเจนขึ้น 
      ๒.๕  ควรเพิ่มการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้สูงวัย  ช่วยให้         
ผู้สูงวัยมีงานท า  หรือพัฒนาหลักสูตรเรื่องอาหารส าหรับผู้สูงวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ๒.๖  ควรก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นผลส าเร็จ  เปรียบเทียบ
หรืออธิบายได้ว่าดีขึ้นอย่างไร 
      ๒.๗  โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา  นอกจากพัฒนาด้าน
การอ่านออกเขียนได้แล้ว  ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย 
      ๒.๘  มหาวิทยาลัยควรเลือกเรื่องที่สามารถด าเนินการได้จริง  
ต้องพยายามเป็นผู้น าในเรื่องนั้น  และต้องก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ให้
ชัดเจน 
      ๒.๙  นโยบายและยุทธศาสตร์  ของกระทรวงการอุดมศึกษา  ฯ  
ตามแพลตฟอร์ม  ทั้ง  ๔  ด้าน  มีความส าคัญ  มหาวิทยาลัยไม่ควรละเลย  
เพราะตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละด้านจะเป็นการแข่งขันเรื่องศักยภาพที่
เข้มแข็งส าหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวมจ านวน
ทั้งสิ้น  ๓๖  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๓๓   คน  และระดับปริญญาโท  
จ านวน   ๓   คน   ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๙   ตุลาคม  ๒๕๖๒  และระดับปริญญาโท  ให้มีผลตั้งแต่วันที่   ๒๐  
กันยายน  ๒๕๖๒   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ   แต่งตั้งอาจารย์ ดร.สมทรง        
บรรจงธิติทานต์  เป็นกรรมการสภาวิชาการ  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพิ่มเติม  จ านวน  ๒  คน  ดังนี ้
      ๕.๑  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต  (ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด)  
ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๕.๒  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต  (ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน)  
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การจัดการ
ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒    
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒ 
วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๘๕ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 



๒ 

  

 
      ๗.๑  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชื่นชมการน าเสนอผลงาน
ผ่านวีดิทัศน์  มหาวิทยาลัยน าเสนอได้อย่างงดงาม  เนื้อหาสั้น  กระชับและมี
ความลึกซึ่ง  การท างานที่เกิดประโยชน์ต่อประชาคมจะท าให้มหาวิทยาลัย
ทรงคุณค่าในสังคมชนบท  ตรงตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น  ควรมีการเผยแพร่
วีดิทัศน์ให้ประชาคมได้รับรู้รับทราบให้มากและควรพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
      ๗.๒  ควรน าเสนอรายงานโดยจ าแนกงบประมาณ  ๓  ส่วน            
๑)  งบประมาณแผ่นดิน  ๒)  งบประมาณรายได้  และ  ๓) งบประมาณจากแหล่ง
อื่น ๆ   และเปรียบเทียบสัดส่วนของผลผลิตกับวัตถุประสงค์โครงการ  โดย
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้งบประมาณในแต่ละแหล่งงบประมาณ  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณ 
      ๗.๓  ตารางแสดงรายละเอียดของโครงการ  ควรแสดงให้เห็น
เหตุผลหรือปัญหาของการเลือกพื้นที่  ชุมชน  หรือโรงเรียนที่มหาวิทยาลัย
เลือกเข้าไปพัฒนาหรือช่วยแก้ไขปัญหา  ให้ชัดเจน   
      ๗.๔  ควรเพิ่มการน าเสนอรายละเอียดฐานข้อมูล  (Database)   
ที่มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการด าเนินงาน  จะมีประโยชน์ต่อการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 
      ๗.๕  การเลือกเรื่องที่จะด าเนินการ  มหาวิทยาลัยควรจะเน้นสิ่ง
ที่ใกล้ตัว  เช่น  เรื่องการเข้าไปช่วยท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ช่วยแก้ไข
ปัญหเรื่องยาเสพติดท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ควรเลือกกิจกรรมที่
มีผลกระทบกับชุมชน  จะท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง 
      ๗.๖  ควรให้ความส าคัญตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หรือพัฒนาสร้างพลเมืองคุณภาพและควรพัฒนาพลเมืองจังหวัดสระแก้ว       
ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      ๗.๗  การส่งเสริมอาชีพโดยการท าผลิตภัณฑ์ชุมชน  ควรให้มี
ความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน  มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและสร้าง
องค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อให้ชุมชนประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 
      ๗.๘  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ฝากโจทย์ที่ส าคัญ  
มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการที่จะให้คณะต่าง ๆ   คณาจารย์  นักศึกษา  และ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน  มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อจะเป็นการสร้างพลังร่วม
ของมหาวิทยาลัยในการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.  สภามหาวิทยาลั ย  เห็นชอบ  แผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement  Plan)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
ดังนี ้
      ๘.๑  องค์ประกอบที่  ๑  การผลิตบัณฑิต 
              ๘.๑.๑  ประเด็นข้อเสนอแนะด้านการรับนักศึกษา  ควร
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องการพ้นสภาพของ
นักศึกษา  (Drop Out)  ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ ประกอบ  เช่น  
เรื่องภาพลักษณ์  เรื่องการจัดการเรียนการสอน  เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
              ๘.๑.๒  มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า  เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายและขอความร่วมมือศิษย์เก่าในการท างาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 
 

 
     ๘.๒  องค์ประกอบที่  ๒  การวิจัย   

              ๘.๒.๑  ประเด็นข้อเสนอแนะ  เรื่องระบบการยื่นคุ้มครอง
สิทธิ์  ควรปรับปรุงการเขียนให้ชัดเจน  เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องใด 
              ๘.๒.๒  ประเด็นข้อเสนอแนะเรื่องผลงานวิจัย   ควรเพิ่มเติม
รายละเอียดจ านวนโครงการวิจัยที่จะด าเนินการ  และจ านวนเรื่องที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
              ๘.๒.๓  มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูล  (Databases)  ของ
จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ในเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคมใน
ปัจจุบัน   เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการท างานวิจัยที่ต้องตอบโจทย์การแก้ปัญหา
ของสังคมท้องถิ่น 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
      ๙.๑  แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ  เป็นการก าหนด          
ทิศทางการท างาน  ควรต้องคิดเชิงลึก  ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
และสิ่งที่น าสู่การปฏิบัติจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 
      ๙.๒  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเรื่ องการสร้ าง
มหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง  เป็นหนึ่งด้านการรับใช้ชุมชน  และเรื่องนวัตกรรม
ต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๙.๓  ควรน ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  (ISO 9001)        
ที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งองค์กรธุรกิจให้ความส าคัญ  มาใช้ในเรื่องของการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยก าหนดการประชุมดังนี้ 
           ๑๐.๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓   
           ๑๐.๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
           ๑๐.๓  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
           ๑๐.๔  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๓ 
           ๑๐.๕  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๗  พฤษภาคม  
๒๕๖๓ 
           ๑๐.๖  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
           ๑๐.๗  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๒  กรกฎาคม  
๒๕๖๓ 
 
 
 



๓ 

  

 
             ๑๐.๘  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
           ๑๐.๙  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๓ 
           ๑๐.๑๐  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓       
           ๑๐.๑๑  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓   
           ๑๐.๑๒  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม  
๒๕๖๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี 
กับ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ   

ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  

              

          การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ        
คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  และถ่ายภาพร่วมกัน 

  
 

 

 

 

 

 


