
  

 

 

  

 

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑  
กันยายน  ๒๕๖๕  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินการตามมติและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่      
๔/๒๕๖๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๕  ระเบียบวาระที่  ๔.๕  
รายงานการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว   และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
       ๑.๑.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการมีหอพักส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
เพื่อเป็นแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยอยู่ไกลชุมชน 
      ๑.๒  ควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้นด้านการเกษตร  หรือด้านอื่นๆ  
เพื่อรองรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้  และให้สามารถเทียบโอนความรู้  
สะสมหน่วยกิตเพื่อความก้าวหน้าต่อไปได้ 
      ๑.๓  ควรให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  สร้างตลาดจ าหน่าย
สินค้าชุมชนของจังหวัดสระแก้วให้ส าเร็จ  จะเกิดประโยชน์กับชุมชนเป็น
อย่างมาก 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๕    
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  (ร่าง)  นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐  โดยให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขตาม
ความเหมาะสม  ข้อเสนแนะเพิ่มเติม  เช่น   
       ๓.๑  มหาวิทยาลัยควรวางแผนเรื่องจ านวนชุมชนที่จะเข้าไป
พัฒนา  เพื่อให้มีความชัดเจนในการด าเนินการ  และการประเมินผลงาน 
       ๓.๒  ควรมีการให้ค านิยามค าว่า  “การเป็นมหาวิทยาลัย         
เชิงพื้นที่ในระดับสากล”  ให้มีความเข้าใจตรงกันในการน าสู่การปฏิบัติ 
       ๓.๓  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  ควรพิจารณาปรับลดการก าหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง 
         
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๓.๔  การก าหนดตัวชี้วัดกับค่าเป้าหมายควรมองใน  ๒  มิติ      
๑)  ด้านความท้าทาย  กับ  ๒)  ความเป็นไปได้  ดังนั้นจึงควรพิจารณา
ก าหนดค่าเป้าหมายให้เหมาะสม 
       ๓.๕  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานพระกรุณาให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  สภา
มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายหรือแนวทางที่สื่อถึงความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นเรื่องส าคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องปลูกฝังเรื่อง
ความจงรักภักดีเพื่อสื่อให้เห็นความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย 
       ๓.๖  เมื่อน านโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ  ควรติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ  มีการประเมินช่วงกลางปีงบประมาณ  และ
มีการทบทวนแผนการท างานทุกปี 
       ๓.๗  มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนผลการด าเนินงานจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดีทุกปี  เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินให้ผลงาน
บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๓.๘  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วให้เป็น
เมืองใหม่  จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเลือกบุคคลผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  
๑๔  คน  ดังนี ้
      ๔.๑  นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร 
      ๔.๒  ดร.ทิวา  ดอนลาว 
      ๔.๓  นายนพรัตน์  คุ้มศร ี
      ๔.๔  นายบุญยืน  ผ่องใส 
      ๔.๕  นายบุญเลิศ  ยิ้มแย้ม 
      ๔.๖  นางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์   
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 
วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๒๐ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

 

 



๒ 

  

      ๔.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์ 
       ๔.๘  รองศาสตราจารย์วรุณี  เชาวน์สุขุม   
      ๔.๙  ดร.วิกรม  ปิติสุข 
      ๔.๑๐  นางศิริรัตน์  ทงก๊ก 
      ๔.๑๑  ดร.สุเทพ  บุญซ้อน 
      ๔.๑๒  นายสุพจน์  ใช้บางยาง 
      ๔.๑๓  นางเสริมศรี  เจิมประไพ 
      ๔.๑๔  นายอภิชัย  สุทธาโรจน์   
 และมอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหา
วิทยาลัย  ด าเนินการทาบทามบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการ
ทาบทามเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  ในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปฏิทินก าหนดการด าเนินการ       
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  กรอบการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      ๖.๑  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐  และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕   
      ๖.๒  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ระยะ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)   
      ๖.๓  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
      ๖.๔  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการด าเนินงาน  พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐   
      ๖.๕  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี)    
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  
นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ – อาทิตย์  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๓๓  คน  (ระดับปริญญาตรี  
๓๐  คน  ระดับปริญญาโท  ๒  คน  และปริญญาเอก  ๑  คน)  ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ระดับ
ปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  
๒๕๖๕  และวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ตามเสนอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๘  หลักสูตร   ตามเสนอ  ดังนี้ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
      คณะวิทยาการจัดการ 
      ๘.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๘.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๘.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ๘.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๘.๕  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔   
             คณะครุศาสตร ์
      ๘.๖  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๘.๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๘.๘  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 
๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า      
ร้อยละ  ๕๐  ของงานศูนย์ภาษา  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์ณีชรีย์ธร  ลี   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย         
การก าหนดประสบการณ์หลากหลาย  ต าแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์
การแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
  ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์ปวริศา  เลิศ
วิริยะประสิทธิ์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  (รหัส  ๙๑๕๑)  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   
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การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์และนักศึกษา 

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  
 

               ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑ กันยายน  ๒๕๖๕  
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภามหาวิทยาลัย          
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  แก่อาจารย์และคณะท างาน  (สมาชิกผู้ถูกจ้างงานโครงการ  U2T for BCG)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  และระดับจังหวัดจากการส่งผลงานเข้าแข่งขัน  การประกวดชิงแชมป์  U2T  for 
BCG  Hackathon  ๒๐๒๒  ระดับประเทศ  ในงาน  SCIENCE  CARNIVAL BANGKOK  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ผลงานที่มหาวิทยาลัย
ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ  จ านวน  ๔  ผลงาน  จึงขอน าคณาจารย์และคณะท างาน  จ านวน  ๒๒  คน  เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสภา
มหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้   
        ๑.  รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ  ด้านการเกษตรและอาหาร  (ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่แห้งจากดักแด้ไหมอีรี่)  ทีม  “แซบอีรี่”  ต าบลทัพเสด็จ  อ าเภอ       
ตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  ผู้เข้ารับเกียรติบัตร  จ านวน  ๕  คน   
 ๒.  รางวัลชนะเลิศ  ระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกด้านพลังงานและวัสดุ  (ผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งสมุนไพร)  ทีมขนมจีนอบแห้งสมุนไพร  “ข้าวปุ้น  
ป้านางบ้านใหม่”  ต าบลบ้านใหม่หนองไทร  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ผู้เข้ารับเกียรติบัตร  จ านวน  ๓  คน   
 ๓.  รางวัลชนะการแข่งขัน  ระดับจังหวัด  จังหวัดปทุมธานี  (ผลิตภัณฑ์ข้าวจี่  พร้อมผงปรุงรส)  ทีม  “ข้าวจี่อินเตอร์”  ต าบลกระแชง  อ าเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี  ผู้เข้ารับเกียรติบัตร  จ านวน  ๗  คน   
   ๔.  รางวัลชนะการแข่งขัน  ระดับจังหวัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ผลิตภัณฑ์ก้านน้ าหอมปรับอากาศ)  ทีม  “โสนอโรม่า”  ต าบลบางยี่โท  อ าเภอ    
บางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้เข้ารับเกียรติบัตร  จ านวน  ๗  คน   
 

                         

                       

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


