
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๓   
ธันวาคม  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ   นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การทบทวนและจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ 
ถึงวันศุกร์ที่  ๕  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้   
      ๑.๑  รายการในก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ปรับแก้ไข
ดังนี้   
               ๑.๑.๑  ประเด็นเชิงนโยบายควรเพิ่มเรื่องพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวง  รัชกาลที่  ๑๐   
               ๑.๑.๒  ควรให้คณบดีเข้าร่วมประชุม  น าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคณะ  และให้ข้อมูลป้อนกลับจากการน านโยบายสภา
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
               ๑.๑.๓  สรุปแนวนโยบายภาครัฐกับการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ควรประกอบด้วยการน าเสนอยุทธศาสตร์และ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต  รายงานสรุปผลการด าเนินงานและ
ผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในปัจจุบัน 
       ๑.๒  การสร้างนโยบายสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป  เป็นเรื่อง
ส าคัญมาก  และต้องมองไปข้างหน้า  ๕-๑๐  ปี  สภามหาวิทยาลัยต้องรับทราบ
บริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องครอบคลุม
ทุกมิติเพื่อประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้  ขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมข้อมูล       
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔  เพื่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะน าไปศึกษาล่วงหน้าก่อนมีการประชุม 
       ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนกันยายน  และเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓              
      ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการปิดหลักสูตรโดย
สมบูรณ์  จ านวน  ๑  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   สาขาวิชา
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  แผนการบริหารและแผนการ
ด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการบริหารงานและการด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
      ๑)  วิสัยทัศน์  ค าว่า  “...มั่นคง  มั่งคั่ง  ยัง่ยืน”  ควรเปลี่ยนเป็น  
สืบสาน  รักษาต่อยอด  เพื่อให้สอดคล้องตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๑๐  หรือสู่สากล  สู่อนาคต  ควรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 
      ๒)  ควรจัดล าดับความส าคัญเรื่องที่จะด าเนินการก่อน  หลัง  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      ๓)  ควรปรับปรุงกระบวนการเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินงานวิจัยให้สะดวกรวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบเพื่อสนับสนุน              
การท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๔)  ควรตะหนักเรื่องการน าผลงานวิจัยไปขยายผลในการรับใช้
สังคม  หรือพัฒนาชุมชน  จะเกิดประโยชน์ในการน าไปขอก าหนดต าแหน่ง     
ทางวิชาการของอาจารย ์
      ๕)  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ต้องเป็นนักการตลาด
ในการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 
     
 
 
 
 
 
 
      ๖)  แผนการด าเนินงานในแต่ละปีควรเพิ่มการก าหนดเป้าหมาย
จ านวนผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร  หรือลิขสิทธิ์  และเป้าหมาย       
การด าเนินงานเชิงคุณภาพ   
      ๗)  การเขียนหัวข้องานวิจัยขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เป็น
ความต้องการของประชาชน  หรือชุมชนท้องถิ่น  ควรเขียนให้เชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชนเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๓ 
วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๙๘ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
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      ๘)  ควรพัฒนานักวิจัยให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ  และท างาน
วิจัยเป็นทีมเชิงบูรณาการ 
      ๙)  ควรก าหนดประเด็นการวิจัยในแต่ละปี  และวางกลยุทธ์
ขับเคลื่อนงานวิจัยในแต่ละด้านให้คมชัด  จะท าให้ภารกิจของสถาบันวิจัย
และพัฒนาชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการบริหารงานและการด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
      ๑)  ควรเพิ่มกลยุทธ์ที่  ๕  ส่งเสริมการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย 
      ๒)  โรงเรียนสาธิต ฯ  ควรเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายหรือของประเทศ  เป็นแหล่งต้นแบบ   
ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  เป็นศูนย์กลางด้านการ
จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  (Active Learning)  และเป็นศูนย์กลางการ
วิจัยทางการศึกษา  ของครู  อาจารย์  ภายในมหาวิทยาลัย  และภายนอก
มหาวิทยาลัย   
      ๓)  โดยหลักการ  โรงเรียนสาธิต ฯ  คือ  ห้องปฏิบัติการของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
      ๔)  ควรน าผลงานจากการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน         
เชิงผลิตภาพ  (Active Learning)  ไปทดลองใช้กับโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น         
เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ 
      ๕)  ควรตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสม
ของมหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยเป็นบางส่วนจ านวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(สิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินการในส่วนของงบประมาณที่ถูกพับไปในการ
ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
(Modern Trade)  ปรับปรุงลานจอดรถ  และอาคารปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะ  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
โดยมีข้อเสนอแนะ              
  ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน  ๖  คน ระดับปริญญาตรี จ านวน  
๘๕  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก)  จ านวน  ๑  คน             
รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๙๒  คน  ทั้งนี้  นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  นักศึกษาระดับปริญญาเอก     
ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี ้
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        ๗.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ๗.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
        คณะสาธารณสุขศาสตร ์
        ๗.๓  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า     
ร้อยละ  ๕๐  จ านวน  ๖  คน  ดังนี ้
        คณะครุศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์สุพจน์                 
เกิดสุวรรณ   
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  คือ  
อาจารย์ ดร.เจด็จ  คชฤทธิ์   
        ศูนย์ภาษา  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่  อาจารย์อนุพงศ์  ทวยนาค  
และ  Mr.Lee  Won-Ju 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สระแก้ว  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่  อาจารย์ภาพร  พุฒิธนกาญจน์  และอาจารย์
มนัส  สายเสมา   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๙.๑  การประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ต้องตะหนักว่าผู้ที่จะประกอบอาชีพ  ตลอดจนผู้ที่เป็นอาสาสมัคร  ในองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน  ต้องเป็นผู้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
        ๙.๒  ควรร่วมมือกับมูลนิธิที่ท างานด้านการบรรเทาสาธารณภัย  
เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับอาสาสมัคร  หรือพัฒนาหลักสูตรรองรับกลุ่ม              
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จะเกิด
ประโยชน์มาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาบุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 



๓ 

  

 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีข้อเสนอแนะ 
  ๑๓.  สภาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๓  คน  ดังนี้ 
          ๑๓.๑   แต่งตั้งอาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(รหัส  ๖๑๐๒)  อนุสาขาวิชานโยบายสาธารณะ  (รหัส  ๖๑๐๒๐๕)  ตั้งแต่
วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ๑๓.๒  แต่งตั้งอาจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(รหัส  ๖๑๐๒)  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
         ๑๓.๓  แต่งตั้งอาจารย์ ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสดิ์  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาจิตวิทยา  (รหัส  ๖๑๐๔)  
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒     
 
 
 
  
   

                                 

                               การมอบวุฒิบัตรเชดิชูเกียรติแก่อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

               ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น.          
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบวุฒิบัตร         
เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย       
(Green Youth)  ระดับประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จากการด าเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน       
ระดับทอง  ผู้ได้รับวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ  ประกอบด้วย  อาจารย์จ านวน  ๑  คน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว  นักศึกษา  จ านวน  ๑๕  คน  ได้แก่  
นางสาวเบญจมาวรรณ  นักเกลื่อน  นางสาวอาฑิตยา  สาระรัตน์  นางสาวเกศมณี  ทรงนิโครธ  นางสาวณัฐณิชา  เอี่ยมมงคล  นายธนวัฒน์  นิลมณี  นายอรรถพร  
อ่อนละมูล  นายพัฒนะ  สินปรุ  นางสาวนันทวรรณ  นาคบุญธรรม  นางสาวสุนิตา  หมึกกระโทก  นางสาวเรณุกา  ค าทอง  นางสาวธนัชพร วังคีรี  นางสาวอัจฉราพร  
สินสนอง  นางสาววรินทร  คงมิยา  นางสาวสรัญญา  อินทรมานะ  และนางสาวณิฌารีย์  พวงเงิน   

                                                                   


