
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. วลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร และผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

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

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม 

๑. นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายบุญยืน ผองใส กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิร ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รอยโทสุพจน ใชบางยาง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายณัฐพงศ ดิษยบุตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายอภิชัย สุทธาโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายธีรภัทร รุงสวาง กรรมการโดยตําแหนง 

นายกองคการบริหารนักศึกษา 

๑๒. นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง 

ประธานสภานักศึกษา 

๑๓. นายวิกรม ปติสุข  กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ 

๑๔. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการผูประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

๑. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ  รองประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นางศิริรัตน ทงกก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายธงไชย อ้ึงเจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายนพรัตน คุมศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 
 



๒ 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายอานนท มีสมบัติ กองพัฒนานักศึกษา 

๒. นางสาวธัญญาภรณ บุญเพ่ิม กองพัฒนานักศึกษา 

๓. นางสาวมาส ดอกสรอย กองพัฒนานักศึกษา 

๔. วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กองพัฒนานักศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดพิจารณาองคประชุมภายในหองประชุม 

และกรรมการผูเขาประชุมระบบออนไลน จํานวน ๑ ราย เม่ือครบองคประชุม จึงขอใหรายงานตัวผูเขารวม

ประชุมระบบออนไลนรายงานตัวเพ่ือรวมประชุม เม่ือรายงานตัวเรียบรอยแลว จึงกลาวเปดประชุม 

 กอนเริ่มการประชุม อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  ผูชวยเลขานุการ นําเสนอคลิปวีดิโอจากเฟซบุก

ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เผยแพร เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 

๑๐.๐๐ น. หัวขอ มหาวิทยาลัยสูตําบล U2T Online Series ep.2  "พลิกโฉมการทองเท่ียวและสินคาชุมชน

ใหประทับใจในสไตลญี่ปุน" จากนั้นจึงดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ผลการติดตามมหาวิทยาลัยไดรับคําชม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ การจัดทํานโยบายสภามหาวิทยาลัย  

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นําเรียนท่ีประชุม เม่ือวันท่ี ๔-๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทํานโยบายสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดยจะเริ่มใชใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  นี้ 

แนวทางการจัดทํานโยบายสภามหาวิทยาลัย ไดแก การทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย  

โดย inside out และ outside in ใหแตละคณะประเมินตนเอง ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการปฏิบัติงาน ตอ

ดวยขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีนําเสนอกรอบประเด็นนโยบายและ

กิจกรรม ทานนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปและมอบใหมหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการตอไป 

นโยบายเดนในครั้งนี้  ไดแก การสรางการอุดมศึกษาเพ่ือทองถ่ิน, หลักสูตรแบบบูรณาการ, การเรียนรู

ตลอดชีวิต, หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือการ Re skill และ Up skill, การจัดการเรียนรูแบบ ABCD,  หลักสูตร

การศึกษาแบบ Sandbox,  การสรางเครือขายพันธมิตรภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ชองทางการสรางการ

อุดมศึกษาเพ่ือทองถ่ินแบบใหม เปนตน 



๓ 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ไดแก กิจกรรมรวมสรางเมืองและชุมชนอยูดีมีความสุข พัฒนาความเปนเลิศและเรง

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทยเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น มีการพัฒนานโยบายสาธารณะ นโยบางเชิง

พ้ืนท่ีแบบบูรณาการ  

 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นายวิกรม ปติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๔ หนา  

คณะกรรมการพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ แนะนํากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แทนตําแหนงท่ีวาง 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม สืบเนื่องจาก นายธีรภัทร รุงสวาง 

ตําแหนงนายกองคการบริหารนักศึกษา ซ่ึงเปนคณะกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ไดครบวาระเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการสรรหา

นายกองคการบริหารนักศึกษาโดยวิธีการเลือกตั้ง และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งให นายธีรภัทร รุงสวาง 

เปนนายกองคการบริหารนักศึกษา  

 ในการนี้ นายธีรภัทร รุงสวาง นายกองคการบริหารนักศึกษา ไดรับมอบหมายโดยตําแหนงเปน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนไปตามขอ ๔ วาดวยคณะกรรมการ ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแตวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๒ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม  สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีประชุม

มีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการ ดําเนินการเรื่องการจัดทําหนังสือเชิญชวนรวมบริจาคทุนการศึกษา นั้น ฝาย

เลขานุการไดดําเนินการจัดทําหนังสือและสงไปยังบริษัทตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ จํานวน ๑๖๘ ฉบับ เม่ือ

วันท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ พรอมท้ังเผยแพรไปทางสื่อออนไลนไดแก เพจของมหาวิทยาลัย เพจของกอง

พัฒนานักศึกษา เพจของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  



๔ 

 

ผลการประสานงาน บริษัทไดรับเอกสารแลวจํานวน ๒๒ บริษัท ปฏิบัติงานลักษณะ Work from 

Home ๑๗ บริษัท ระหวางรอรับการประสาน จํานวน ๕๐ บริษัท และ ๗๙ บริษัท ไมสามารถติดตอไดตาม

หมายเลขโทรศัพทท่ีไดรับ และยอดเงินบริจาคตรวจสอบ ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๐ บาท 

(ศูนยบาท) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  นําเรียนท่ีประชุม ไดประสานงาน

กับโรงไฟฟาท่ีจังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเคยรับราชการ ปจจุบัน คุณกิตติพล จิตรานุกิจ ผูจัดการ  

ไดยายไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัดสระบุรีแลว แตสามารถประสานงานได รวมท้ังผูจัดการไดแนะนําใหประสานงาน

ไปยังโรงไฟฟาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกจํานวน ๒ โรง และจะชวยประสานงานให แตขณะผูจัดการ

โรงงานติดภารกิจจึงยังไมสามารถแจงรายละเอียดไดท้ังนี้จะขอประสานงานกับฝายเลขานุการเพ่ือติดตามและ

จะนําผลรายงานใหท่ีประชุมทราบตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๓ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ASTC 2020 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) ใหแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ASTC 2020 ในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๓ ตอมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนังสือท่ี อว ๐๖๓๐.๐๗/๔๖๙ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ขอแจงเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ ASTC เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซ่ึงฝายเลขานุการไดแจงไวในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว นั้น 

บัดนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดจัดการประชุมวันศุกรท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

จึงขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว และเม่ือดําเนินการ

แลวเสร็จจะจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณนําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบตอไป  

แนวทางการสนับสนุนของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑) กิจกรรมท่ีเห็นควรใหการสนับสนุน ไดแก 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี ผลการเรียนดี หรือเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒) เรื่องท่ีจะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา จะตองผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ หรือผานความเห็นชอบจากอธิการบดี หรือควรกําหนดกิจกรรมกอน ๓) เกณฑ

การพิจารณา ตองเปนมติท่ีประชุม โดยขออนุมัติตามความจําเปน และเหมาะสม ๔) กองพัฒนานักศึกษาตอง

จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา และ ๕) แจงผลการดําเนินงานเม่ือแลวเสร็จ  



๕ 

 

รายละเอียดงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติ ดังนี้ ๑) คาตอบแทน เงินรางวัลสําหรับผูเสนองาน จํานวน 

๑๐,๐๐๐ บาท ๑) คาวัสดุ ของท่ีระลึกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพัน

บาทถวน) และ ๓) คาใชสอย คาจางออกแบบปกเลม, ใบประกาศ, โปสเตอรนําเสนอผลงาน จํานวน ๑๙,๐๐๐ 

บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถัวน) รวมเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๔ การดําเนินโครงการวิศวกรสังคม 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง 

“วิศวกรสังคม” และมอบหมายใหนํารายงานความกาวหนามารายงานตอท่ีประชุมเพ่ือทราบอีกท้ังเรื่องนี้เปน

เรื่องท่ีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปนคาเปาหมาย OKR ท่ีทานอธิอการบดี 

และผูบริหารมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย

ยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงมีผูไดรับการอบรมเปนรุนแรก เม่ือวันท่ี ๑๗-๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีผานมา ท่ีทานดาว

พงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมารวมกิจกรรมในครั้งนั้น ไดแก นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท ผู

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นายธีรภัทร รุงสวาง นายกองคการบริหารนักศึกษา และ    นาย

นัทธพงศ กรองใจ ประธานสภานักศึกษา 

วันท่ี ๓ - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมแกนนําวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเขตภาคกลาง โดยผูเขาอบรมจากบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ท้ังสิ้น 

๒๐๕ คน โดยไดรับเกียรติจาก ดร.นงรัตน  อิสโร เปนประธานเปดงานในชวงเชา และบรรยาย หลังจากนั้น 

จะเปนคณะวิทยากรของ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เปนวิทยากร  

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม การท่ีผูแทนนักศึกษา  

ซ่ึงเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยตําแหนง นายกองคการบริหารนักศึกษา และ ประธานสภา

นักศึกษา ไดเขารวมเปนวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัย และเขารวมอบรมในครั้งนี้ ตามวัตถุประสงคหลักของ

โครงการเพ่ือสรางเครือขาย ฝกทักษะ ฝกอุปนิสัย นั้น ซ่ึงมีกิจกรรมการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารย

นักพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและกลุมวิสาหกิจชุมชนนับเปนชองทางของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีจะ

เชื่อมตอผานชุมชน แตขณะนี้ยังไมทราบขอมูลเรื่องระยะเวลาการดําเนินการของวิศวกรสังคม หรือกําหนดการ

ลงพ้ืนท่ี ท้ังนี้ยังไมทราบวาในวาระของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูสองป จะเห็นเปน

รูปธรรมหรือไม อยางไรก็ตามกิจกรรมการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยนักเชิงพ้ืนท่ีและกลุม

วิสาหกิจชุมชน จึงขอเชิญผูเขาอบรมไดนําเสนอตอท่ีประชุม เรื่องท่ีมา วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธ 

ประโยชนท่ีจะไดรับ และการเชื่อมตอระหวางคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและชุมชน หรือไม 



๖ 

 

นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยตําแหนง นําเรียนท่ีประชุม วิศวกร

สังคมเปนกิจกรรมท่ีทําใหนักศึกษาเกิดทักษะ ๔ ทักษะ ไดแก การเปนนักคิด การเปนนักสื่อสาร การเปนนัก

ประสานงาน และท่ีสําคัญคือ การเปนนวัตกรชุมชน สําหรับการดําเนินการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยภาย

หลังจากท่ีผานการอบรมไปแลวนั้น ขณะนี้ไดขยายการดําเนินการไปยังชมรมของนักศึกษา โดยปกติแลว

กิจกรรมชมรมของนักศึกษาสวนหนึ่งไดลงพ้ืนท่ีไปยังโรงเรียน หรือชุมชน การนําเสนอแผนการดําเนินกิจกรรม

ของชมรมเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณนั้น สภานักศึกษาไดใหขอเสนอแนะใหดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับวิศวกร

สังคม และการปปรับใชในกิจกรรมโครงการของชมรมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหมีความยั่งยืน  

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของชมรมครอบครัวอาสา ใหการประสานงานติดตอไปยังผูนํา

ชุมชน หรือการลงพ้ืนท่ีโรงเรียน การประสานงานใหประสานงานไปยังผูอํานวยการโรงเรียน  

บางชมรมซ่ึงหลายคนไมคาดคิดวาจะเชื่อมโยงเขากันกับวจะสามารถลงพ้ืนท่ีชุมชนได เชน ชมรม

ศิลปะการแสดงพ้ืนท่ี การดําเนินการจึงเปนการไปสํารวจชุมชนวา มีความถนัดในดานศาสตรและศิลป ในดาน

ใด ซ่ึงชมรมนี้สามารถไปประดิษฐทารํา หรือบทเพลงใหแกชุมชนเปนการสรางองคความรูใหแกชุมขน และ

รักษาเอกลักษณของชุมชนนั้นใหสืบทอดตอไป หรือใหเปนสัญลกัษณของชุมชนนั้นได ดังท่ีไดกลาวมาแลวเปน

การกิจกรรมนาฬิกาชีวิต เปนกระบวนการและการพัฒนาการ ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งของการดําเนินงานของ

วิศวกรสังคม 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เม่ือวันท่ี ๖-๗ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีผานมา สมาพันธนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศไดอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดทํา 

ถุงยังชีพเพ่ือมาแจกจายใหกับผูไดรับผลกระทบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับอนุเคราะหถุงยังชีพจํานวน ๔๕ ถุง โดย

จะนํานักศึกษา อาจารยและบุคลากรไปแจกจายถุงยังชีพในครั้งนี้ 

คณะกรรมการพิจารณา และมีขอขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑) การดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคมมีการมอบหมายใหผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร

แลวหรือไม หากการมอบหมายเปนความรับผิดชอบหลักของกองพัฒนานักศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีไมมี

นักศึกษาในสังกัด จําเปนตองอาศัยควารวมมือและขออนุญาตจากคณะในการพานักศึกษาไปทํากิจกรรม 

ในพ้ืนท่ี รวมถึงอาจารยผูควบคุม กองพัฒนานักศึกษาจะสามารถประสานขอความรวมมือจากคณะในการ 

เขารวมกิจกรรมไดหรือไมอยางไร ในสวนของงบประมาณดําเนินโครงการควรจัดสรรเปนงบประมาณประจําป

เพ่ือสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

 ๒) ควรใหนักศึกษาถอดคํานิยามของคําวา “วิศวกร” เพ่ือสรางความเขาใจ กลาวคือ 

เปนผูท่ีสรางงานอยางมีเหตุผล มองในเชิงโครงสราง กระบวนการอยางมีเปาหมาย ดังนั้นผูท่ีทํางานวิศวกร

สังคม จะตองเปนผูท่ีมองในเชิงโครงสราง กระบวนการ เปาหมาย ความม่ันคง และความยั่งยืน  

 ๓) มหาวิทยาลัยควรกําหนดพ้ืนท่ีการดําเนินงาน วางแผนหารือรวมกัน การดําเนินงานควรมี

ความเชื่อมโยงระหวางอาจารย หลักสูตร และกิจกรรมของนักศึกษา การลงพ้ืนท่ีสามารถลงพรอมกันในคราว

เดียวจากนักศึกษาหลายศาสตร เพราะแตละชุมชนมีปญหาท่ีหลากหลาย ภายหลังจากลงพ้ืนท่ีแลวนําปญหาท่ี



๗ 

 

พบกลับมาหารือเพ่ือรวมกันแกไขปญหาตอไป รวมท้ังใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน และเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

 ๔) การดําเนินงานวิศวกรสังคม มีลักษณะคลายกับ “ยุวกาชาดอาสา” ดังนั้น ควรใหนักศึกษา

ขอความอนุเคราะหแนวทางการดําเนินงานจาก นายณัฐพล ปานรุงเรือง ศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และเปนผูดํานินการหลักของ “ยุวกาชาดอาสา” และหารือแนว

ทางการดําเนินงานรวมกัน 

 ๕) กระบวนการดําเนินงาน ควรประกอบดวย ๑. Mega Trends แนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนควรเปนเรื่องใด ๒. การ Focus เรื่องใดเรื่องหนึ่ งเ พ่ือการดําเนินการ ๓. Performance  

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล และ ๔. Best community เปนชุมชนตัวอยาง เปนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 

 ๕) เสนอใหการดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคมสามารถนับไปนับเปนหนวยกิตการเรียนได 

  

 ท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษานําประเด็นขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

 ๓.๕ หลักสูตรระยะส้ันของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

  อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม ตามแนวทางการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การดําเนินการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการ

การศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม  ประกอบกับมติท่ีประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 

เพ่ือตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ เนื่องจากคาดวาบริษัทมีงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม ซ่ึงไดนําประเด็นนี้นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

 ในการนี้ ฝายเลขานุการไดประสานงาน รวบรวมรายชื่อหลักสูตรระยะสั้นท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูแลว 

ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจํานวน ๔ หลักสูตร และขอมูลการรายงานของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  เรื่อง หลักสูตร (ระยะสั้น) 

แบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จํานวน ๑๘ หลักสูตร เพ่ือนําเสนอตอสถานประกอบการในการประชาสัมพันธและสามารถขอเขารับการอบรม

กับทางมหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบการรายงานจํานวนหลักสูตรระยะสั้น 

ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู และรับทราบผลการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย และคณบดี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๓  เรื่องขอมูลจํานวนนักศึกษาพบวามี



๘ 

 

จํานวนลดลง สงผลใหรายไดของมหาวิทยาลัยลดลง โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย และคณบดี มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้นใหเ พ่ิมข้ึน  

เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนในบริบท  

 

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ๑) หลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยจะชวยเสริมสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย 

 ๒) การอบรมในรูปแบบออนไลน การอบรมแบบไมเสียคาใชจาย หรือการซ้ือ ๑ แถม ๑ สามารถ

สรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนไดมากยิ่งข้ึน 

 ๓) มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลไปยังคณะ/หนวยงาน 

เพ่ือคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการ

การศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และบุคลากรจาก

ภาคอุตสาหกรรมนวนคร เขารวมเปนคณะกรรมการซ่ึงสามารถชวยประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานสถาน

ประกอบการท่ีมีพันธมิตรตอไป 

 

 ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอท่ีประชุม จากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนาท่ีกลับมาแพรระบาดอีกครั้งหนึ่งนี้ ทําใหการดําเนินงานในทุกภาคสวนตองปรับแนวทางการดําเนินงาน 

เชนเดียวกันกับการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินการแลว ไดแก การหาทุนการศึกษาโดยการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน เว็บไซต และไลนกลุม  

ในสวนแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดไว ๒ ประเด็น ๑) การมุงเนนการปลูกพืช

สมุนไพรพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว การปลูก การวิจัย การสงขาย และการขยายผล ๒) การดําเนินการขับเคลื่อน

การผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม นั้น  

ประเด็นท่ี ๑ ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ไดนําเสนอผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น

วามีผลการดําเนินงานท่ีไดรับการพัฒนาจากท่ีเคยไปศึกษาดูงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับปจจุบัน อยางไรก็ตาม

คณะกรรมการยังไมไดไปศึกษาดูพ้ืนท่ีจริง แตอาจตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ

คณะกรรมการไปเปนทิศทางอ่ืน  



๙ 

 

ประเด็นท่ี ๒ การดําเนินการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม นั้น จากการดําเนินการจัดการประชุม และติดตามผล พบวา ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานยังติดปญหาของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงทํา

ใหไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการ ได 

จากเหตุผลดังกลาว จึงเห็นควรหารือแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือใหเปนไปตาม

บทบาทหนาท่ีตามแผนการดําเนินงานตามท่ีไดมีมติไปแลว 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. หนาท่ีของคณะกรรมการ มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ขอท่ี ๔) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน นั้น 

สอดคลองกับการดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคมท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญอยู เนื่องจากเปนโครงการท่ีมี

ความสัมพันธภาพรวมกับประชาชนและชุมชน 

๒. ควรใหความสําคัญกับหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู และสนับสนุนการจัดทําหลักสูตร

ระยะสั้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูประกอบการ โดยผานการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน

การผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม ดวยการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง

บริษัทผูประกอบการ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกําหนด

แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. เนนการดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคม และติดตามผลการดําเนินงาน 

๒. การดําเนินงานคณะกรรมการการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม ใหดําเนินงานตอไป 

 

 ๔.๒ แต งตั้ งกรรมการ ขับเค ล่ือนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษาร วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม แทนตําแหนงท่ีวาง 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี ๓๑๙๐/

๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึง

มีผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากบริษัท

สถานประกอบการในกรงุเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมนวคร รวม ๒๙ ทาน นั้น 

 โดย นายสงัด โกสุมสุริยา และนางสาวถนอมจิต ดอกเข็ม กรรมการดําเนินงาน ไดครบวาระการ

ทํางานในบริษัทตามท่ีสังกัดแลว จึงมีผลใหกรรมการดําเนินงานวางลงจํานวน ๒ ตําแหนง ในการนี้ จึงขออนุมัติ

แตง ต้ัง นายวิลาศ กอนธง ตําแหนงประธานชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง และ นายวิวัฒน   



๑๐ 

 

อัศวศิริเลิศ ตําแหนงรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ใหดํารงตําแหนง กรรมการดําเนินงาน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม แทนตําแหนง  

ท่ีวาง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายวิลาศ กอนธง ตําแหนงประธานชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง และ 

นายวิวัฒน อัศวศิริเลิศ ตําแหนงรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ใหดํารงตําแหนง กรรมการ

ดําเนินงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม แทน

ตําแหนงท่ีวาง และมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ การรับบริจาคทุนการศกึษา จํานวน ๑ ราย 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม ดวยศาสตราจารยจรัญพัฒน 

ภูวนันท กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดบริจาคเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยสมทบเขาในบัญชีการเงินของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผานระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง

หม่ืนบาทถวน) ท้ังนี้ฝายเลขานุการไดออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย และใบรับเงินบริจาคระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-donation) กรมสรรพากร เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔  และไดนํายอดเงินจํานวน

ดังกลาวเขาระบบบัญชีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงทําใหยอดเงินบัญชี

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คงเหลือ ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน 

๒๙๘,๗๓๔.๗๑ บาท (สองแสนเกาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) 

 วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา นําเรียนท่ีประชุม 

ยอดเงินบัญชีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เม่ือหักคาใชจายการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

ASTC ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว จะมียอดคงเหลือ ๒๔๘,๗๓๔.๗๑ บาท (สองแสนสี่หม่ืน 

แปดพันเจ็ดรอยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) 

 ท่ีประชุม รับทราบ  

 

 

๕.๒ การประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นัดหมายการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๙

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรี-

นครินทร 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น. 

 

 

       

 

  

(วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก) 

    ผูจดรายงานการประชุม 

 

(นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

(อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

         (นายวิกรม ปติสุข) 

      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


