
   

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น  ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

----------------------------------------------------- 

 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. รศ.ศศินันท์    เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี 
๓. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี 
๔. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๗. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๙. 

๑๐. 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  
ผศ.ดร.ศศิธร 

ศิริโวหาร 
จันทมฤก 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

ผศ.ละเอียด 
ผศ.ดร.มนัญญา 
อ.ไชย 

ขจรภัย 
ค าวชิระพิทักษ์ 
มีหนองหว้า 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๔. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑. 
๒. 

ผศ.เจษฎา 
รศ.ดร.กรินทร์ 

ความคุ้นเคย 
กาญทนานนท์ 

รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

๓. 
๔. 

ผศ.ประพันธ์พงษ ์
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ 

ชิณพงษ์ 
มฤครัฐอินแปลง 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. อ.ชัยวุฒ ิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 

ผศ.ดร.นิสา 
ดร.นารี 
นางนงลักษณ์ 
ผศ.ดร.ปิยะนันท์ 
น.ส.วีรส์ุดา 
น.ส.สวุิมล 

พักตร์วิไล 
คูหาเรืองรอง 
สมณะ 
สายัณห์ปทุม 
พรหมประดิษฐ์ 
พิชัยกมล 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๙. 
๑๐. 

นางมณฑา 
น.ส.วราภรณ์ 

สืบจากศรี 
ไชยสุริยานันท์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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๑๑. น.ส.สภุัทรา อภิชาติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
๑๒. ผศ.สมาพร เรืองสังข์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. อ.ปรัชญพัชร วันอุทา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑๔. 
๑๕. 

อ.ธนิษฐ์นันท์ 
น.ส.ศิริวรรณ 

จันทร์แย้ม 
สุขแซว 

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๒๒  น. 
 

 อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ท าหน้าที่ประธาน  ได้ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  มาครบ
องค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

  อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รักษาราชการแทนอธิการบด ี แจ้งเรื่อง ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๑.๑  มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑.๒  มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ  
  ๑.๓  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เชิญร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ 
“ทางรอดจากวิกฤติอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่อย่างไร” อภิปรายร่วมโดย ศ.นพ.เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม 
และรศ.ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
  ๑.๔  มหาวิทยาลัยประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๑ และนโยบายประกาศคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๑ และ
ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบด้วย 
  ๑.๕  โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้วางแผนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 
ระยะเวลา ๒ วัน ธนาคารออมสินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม  โดยมอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้  
   ๑) หลักสูตรการประกอบอาหาร แปรรูปและถนอมอาหารเพ่ือการค้าปลีก มอบหมายให้ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการ 
   ๒) หลักสูตรผู้ให้บริการ (แม่บ้าน ช่างเสริมสวย ซักรีด) มอบหมายให้ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ด าเนินการ 
   ๓) หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ มอบหมายให้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการ 
   ๔) หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มอบหมายให้ คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการ 
   ๕) หลักสูตรนวดแผนไทย มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการ 
   ๖) หลักสูตรประมงน้ าน้อย มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการ 
   ๗) หลักสูตรเกษตรประณีต/เกษตรอินทรีย์ มอบหมายให้ งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ด าเนินการ 



  - ๓ - 

   ๘) หลักสูตรการปลูกข้าวแบบประณีต มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ด าเนินการ 
   ๙) หลักสูตรอบรมการขายของบน Social Network มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการ 
   ๑๐) หลักสูตรช่างยนต์ ช่างอิเลคทรอนิคส์เบื้องต้น มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด าเนินการ 
   ๑๑) หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพ่ือการค้า มอบหมายให้  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการ 
   ๑๒) หลักสูตรเกษตรอินทรีย์เพ่ือการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย มอบหมายให้ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการ 
   ๑๓) หลักสูตรภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับประกอบอาชีพ มอบหมายให้  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศูนย์ภาษา ด าเนินการ 
   ๑๔) หลักสูตรช่างฝีมือ/งานไม้/งานปูนปั้น มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ด าเนินการ 
    
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 
  

 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  น าเสนอ  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที ่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่หน้าที่  ๑ – ๑๑ 
 

 มติคณะกรรมการ  รับรอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๓/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 ๔.๑ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๑  
                                                                 

   ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์  รองอธิการบดี  น าเสนอ  ตามที่ได้มีการประชุมสภา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จั งหวัดปทุมธานี   ครั้ งที่  ๕ /๒๕๖๑                       
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น. เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการต่อไป จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ จ านวน 
๑๔ เรื่อง  ดังนี้ 
 

    
  














