
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

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

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม 

๑. นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ  รองประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายธงไชย อ้ึงเจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายบุญยืน ผองใส กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิร ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รอยโทสุพจน ใชบางยาง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายนพรัตน คุมศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายธีรภัทร รุงสวาง กรรมการโดยตําแหนง 

นายกองคการบริหารนักศึกษา 

๑๓. นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง 

ประธานสภานักศึกษา 

๑๔. นายวิกรม ปติสุข  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

๑. นางศิริรัตน ทงกก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายอภิชัย สุทธาโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายณัฐพงศ ดิษยบุตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว  อธิการบดี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน  รองอธิการบดี 

๓. นางสาวธัญญาภรณ บุญเพ่ิม กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

/นางสาวกัลยา... 



๒ 

 

๔. นางสาวกัลยา นันทสําเภา กองพัฒนานักศึกษา 

๕. นางสาวมาส ดอกสรอย กองพัฒนานักศึกษา 

๖. วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กองพัฒนานักศึกษา 

๗. นางณัฐมน คําเงิน งานการเงินและบัญชี 

๘. นางสาวกันยารัตน กําทอง งานการเงินและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 

  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ตอสภามหาวิทยาลัย 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นําเรียนท่ีประชุม ไดนํารายงานผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีประชุม

รับทราบผลการดําเนินงาน และฝากคําชมมายังคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีไดดําเนินงาน

ครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี พรอมกันนี้ไดนําเรียนท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการมุงเนนการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดนี้ ๒ เรื่อง คือ ๑. การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการ

จัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม และ ๒. การสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๑.๒ โครงการอบรม “วิศวกรสังคม” 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นําเรียนท่ีประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ     

ในพระบรมราชูปถัมภ เปนเจาภาพจัดการอบรม “วิศวกรสังคม (Social Engineer) สําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาประเทศ” เม่ือวันท่ี ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย พลเอกดาวพงษ 

รัตนสุวรรณ องคมนตรี เปนประธานพิธีเปดกิจกรรม  พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
 ท่ีประชุม รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือ

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๐ หนา  

 

 

/คณะกรรมการ... 



๓ 

 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. หนา ๕ ขอ ๒ การปลูกแคนตาลูป แกไขเปน “การปลูกเมลอน” 

๒. หนา ๖ ขอ ๘ แกไขขอความ “อาจารยนักพัฒนา...” เปน “อาจารย”และเพ่ิมเติมขอความ 

“เจาหนาท่ี เปนผูนําหรือหัวหนาทีม” 

๓. หนา ๖ ขอ ๔.๒ คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ขอ ๒ ปรับขอความใหม เปน “๒. 

ควรเนนการทําความเขาใจกับพ้ืนท่ี รับทราบปญหา ผลงาน อุปสรรค และมีการสนับสนุนสงเสริมการ

ดําเนินงานของอธิการบดีใหสําเร็จลุลวงดวยดี” 

๔. ใหเพ่ิมเติมขอความในหนา ๙ ตอทายยอหนาท่ีสอง “ยอดเงินบริจาคในระบบการบริจาค

อิเล็กทรอนิกส (E-Donation) ผานระบบบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยแลว ไมตองการใหโอนเงินเขาสมาคม

ศิษยเกา แตเม่ือโอนเงินเขามาแลวใหบันทึกไดวาเปนยอดเงินบริจาคในกิจกรรมของคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย และขอมูลการบริจาคนั้นสามารถเชื่อมตอไปยังกรมสรรพากรได”  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายใหฝาย

เลขานุการ ดําเนินการเรื่องตาง ๆ จํานวน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามมติ

ท่ีประชุม 

๒. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส (E-Donation) ของมหาวิทยาลัย 

๓. (ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิยาลัย 

๔. กําหนดการศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว 

๕. สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

กองพัฒนานักศึกษาไดปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และจะนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นําเรียนท่ีประชุม  เรื่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส       

(E-Donation) นั้น คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอให ๑) มหาวิทยาลัยระบุจํานวนเงินท่ีโอนผาน

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส โดยการสแกนคิวอาร โคด วาเปนธุรกรรมท่ีคณะกรรมการสงเสริมไดเชิญชวน หรือ

จัดกิจกรรมหาทุน เปนบุคคลใด มีจํานวนก่ีราย  และจํานวนเงินท่ีบริจาค เทาใด ๒) เม่ือไดขอมูลครบถวนตาม

/ขอ ๑) คณะกรรมการ... 



๔ 

 

ขอ ๑) คณะกรรมการสงเสริมจะไดบันทึกบัญชีเปนรายรับและจะไดนําเงินดังกลาวไปพิจารณาจัดสรรเพ่ือ

สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยตอไป 

ท้ังนี้หากงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถใหคําตอบได ในการประชุมครั้งตอไป       

เห็นควรใหเชิญบุคลากรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มาให

ขอมูล 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นําเรียนท่ีประชุม ไดรับทราบความคืบหนาสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จากคุณกนิษฐา ศรีคุมวงษ วาขณะนี้ ไดยื่นเรื่องไปใหมแลว อยูระหวางรอ

การตอบรับดําเนินการเพ่ิมชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนท่ีปรึกษา

ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ เม่ือดําเนินการแลวเสร็จแลวจะนํามาแจงใหท่ีประชุม

ทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๒ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรแีละคูสมรสเดินทางมารวมทํากิจกรรมกับนักศึกษา ในวันท่ี ๑๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเรียนท่ีประชุม ในพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคูสมรสจะเดินทางมาเยี่ยมมชมมหาวิทยาลัยและทําพิธีเปดกิจกรรม

จิตอาสา “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” เก่ียวกับการสรางความรับรู การสรางการ

เรียนรูเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กําหนดการตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  

เม่ือนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคูสมรสเดินทางมาถึงจะเขาเยี่ยมชมหองนิทัศนราชภัฏของ

มหาวิทยาลัย จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเปนประธานเปดกิจกรรม ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ ตอจากนั้น      

จึงเปนการเยี่ยมชมฐาน ๔ ฐาน ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไว 

ฐานท่ี ๑ ภูมิพลังแผนดิน กิจกรรมปลอยปลา ปลูกพืชผักลอยน้ํา ฐานท่ี ๒ อุทกธารอาหารเพ่ือชุมชน 

รวมหวานขาวในแปลงนากับนักศึกษา ฐานท่ี ๓ ความม่ันคงดานอาหารเกษตรทฤษฎีใหม เรียนรูเกษตรคน

เมือง โคก หนองนา โมเดล และเรียนรูกิจกรรม Active learning กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ และฐานท่ี ๔ วิถีไทยรวมสมัย ณ อาคารอนุรักษพันธุกรรมพืช ปลูกตนราชพฤกษ ตนไม

ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ การทําผลิตภัณฑครัวเรือน รวมกันทํา

ผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน การแปรรูป และบานชีววิถี  

ท้ังนี้ความตองการของนายกรัฐมนตรี ตองการใหนักศึกษาไดซึมซับเกษตรทฤษฎีใหม ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน มหาวิทยาลัยจึงใชฐานการเรียนรูเปนฐานตาง ๆ เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ

เปนการเรียนรูรวมกับคณะรัฐมนตรี 

การเดินทางมาในครั้งนี้ เปนกิจกรรมท่ีคณะรัฐมนตรีดําเนินการอยูแลวสิ่งท่ีตองการคือศูนยเรียนรู

ศาสตรพระราชาท่ีอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหรือบริเวณโดยรอบซ่ึงไดดําเนินการสํารวจหลายท่ีแลว เม่ือมา

/สํารวจพ้ืนท่ี... 



๕ 

 

สํารวจพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นเหมาะสม จึงไดประสานขอดําเนินกิจกรรม มหาวิทยาลัยจึงเปน

เจาของสถานท่ีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๓ การขอพระราชทานทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา

สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒา แดสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเรียนท่ีประชุม ในพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยจะเดินทางไปเขาเฝาฯ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 

เพ่ือทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒา แด

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเรียนท่ีประชุม มหาวิทยาลัยไดรับผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) คะแนน ๘๙.๖๙  คะแนน ซ่ึงเปนชวงคะแนนระดับ A โดยผลการประเมินนี้ ขอสังเกต

พบวา คะแนนจากผูประเมินภายนอกมีคะแนนสูงกวาผูประเมินภายใน ซ่ึงอาจเกิดจากความเขาใจคลาดเคลื่อน

ของผูประเมินภายใน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะตองสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากรตอไป และรักษาระดับผลการ

ประเมินใหอยูในระดับท่ีนาพอใจเชนนี้ตลอดไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๕ มหาวิทยาลัยตองการรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเรียนท่ีประชุม สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยมีความ

ตองการขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากหนาท่ีตามขอบังคับ

แลวนั้น ขอเรียนเพ่ิมเติมวาตองการขอรับการสนับสนุนดานการเงิน เชน เงินทุนการศึกษา  ขอรับการสนับสนุน

การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยในการทําใหเกิดพันธมิตรในการทํางาน เชน การขอรับการสนับสนุนดาน

เครื่องมือ และการใหความคิดตาง ๆ เรื่องการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ขอใหพิจารณาเรื่องความเสมอ

ภาคทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยจัดต้ังเปนกองทุนเพ่ือ

สรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

/นางปทมาวดี... 



๖ 

 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมใหฝายเลขานุการเพ่ิมเติมระเบียบวาระ

เพ่ือพิจารณา เปนระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่องกองทุนสรางความเสมอภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณ ในการ

ประชุมครั้งนี้  

 ท่ีประชุม รับทราบ และใหบรรจุวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมตามท่ีประธานกรรมการเสนอ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ (ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี นําเสนอ (ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๖ ครั้ง 

 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

การประชุมครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดวันศุกรท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นั้น เปนวันหยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรเลื่อนไปเปนวันศุกรท่ี ๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอแนะ และกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เวลา สถานท่ี 

๑ วันศุกรท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐ น. หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๒ วันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐ น. หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๓ วันศุกรท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐ น. หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๔ วันศุกรท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐ น. หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๕ วันศุกรท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐ น. หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖ วันศุกรท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐ น. หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๔.๒ การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูถัมภ สระแกว 

  ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุม ดวยโปรแกรม POWER POINT 

และนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานตาม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชมและทองถ่ิน จังหวัดสระแกว ซ่ึง

เปนโครงการตามนโยบายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนโครงการตอเนื่อง ซ่ึงไดดําเนินการมาแลว

เปนปท่ีสอง เปนการดําเนินใน ๙ อําเภอ ๑๑ พ้ืนท่ี ในแตละอําเภอจะเลือก ๑ ตําบล ไดแก อําเภอเมือง ตําบล

บานแกง ผลงานจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียว “ชอป กิน นอน บวร ออนทัวร ตําบลบานแกง อําเภอ   

เขาฉจรรจ ตําบลเขาฉกรรจ ผลงาน ฟนฟูมรดกทางภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนาสายปานการผลิตผาทอ 

(ฝาย) และสงเสริมการปลูกฝาย อําเภอวังน้ําเย็น ตําบลทุงมหาเจริญ ผลงานพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ

/ระบบโรงเรือน... 



๗ 

 

ระบบโรงเรือนเกษตรปลอดภัย และจัดตั้งสภายุวชนเกษตรกร อําเภอวังสมบูรณ ตําบลวังใหม ผลงานพัฒนา

โรงเรือนตากสมุนไพร และขยายกลุมเครือขายการปลูกสมุนไพร อําเภอคลองหาด ตําบลไกเถ่ือน ผลงาน

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ํา ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน อําเภออรัญประเทศ ตําบลคลองน้ําใส ผลงาน 

พัฒนานวัตกรรมอาหารไกจากใบไชยา พัฒนานวัตกรรมอาหารกบอินทรีย อําเภอโคกสูง ผลงานพัฒนา

ออกแบบบรรจุภัณฑ และตราสัญลักษณผลิตภัณฑขาวเมา อําเภอตาพระยา อําเภอโนนหมากมุน ผลงาน

พัฒนานวัตกรรมการผลิตกอนเห็ดจากฟางขาว ๑๐๐% อําเภอตาพระยา ตําบลทัพเสด็จ ผลงานพัฒนา

นวัตกรรมรูปแบบการตอพันธุไหมอีรี่ ตําบลทัพราช ผลงานสรางชุมชนสุขภาวะผูสูงอายุ  

เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ จะมีคณะกรรมการตาง ๆ ตามยุทธศาสตร ตรวจติดตาม โดยอธิการบดี     

เปนประธานการตรวจติดตาม หรือคณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย          

นายสุวัฒน เทพอารักษ เปนประธาน พรอมดวยพัฒนาชุมชนอําเภอและหนวยงานสวนทองถ่ิน ดําเนินการ

ตรวจติดตามการดําเนินงานทุกพ้ืนท่ี 

 คณะกรรมการตรวจติดตามพบวากิจกรรมมีความหลากหลาย เนื่องจากกิจกรรมเหลานี้เกิดจาก

อาจารยผูจัดการพ้ืนท่ี และอาจารยนักพัฒนาเขาไปศึกษาหาขอมูล และนํามาวิเคราะหปญหา และความ

ตองการของชุมชน จึงทําใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ข้ึนมา  พ้ืนท่ีในการดําเนินกิจกรรมนี้ บางกิจกรรมดําเนินการมา

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนปงบประมาณ พ.ศ.นี้ ยังคงดําเนินการอยู เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน เชน 

พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการตอพันธุใหมอีรี่ หรือพ้ืนท่ีในอําเภอเขาฉจกรรจ เนนในเรื่องการปลูกฝาย และ

สงเสริมผลิตภัณฑ ซ่ึงการดําเนินการนี้เม่ือไดนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจติดตามแลว จะนําเสนอตอ   

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  

 การดําเนินการศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ สระแกว โครงการนี้ นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ นางศิริรัตน ทงกก 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเดินทางไปดูการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยซ่ึงกําลังดําเนินการศูนยการเรียนรู

ศาสตรพระราชา จํานวน ๘ ฐาน ขณะนี้เปนชวงการเริ่มตน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทําใหฐานการ

เรียนรูจึงยังไมเสร็จสมบูรณ โดยการตั้งชื่อจึงใหมีความสอดคลองกัน ไดแก ฐานการเรียนรูท่ี ๑ “ราชบูรพภักดิ์

กษัตราภูมิพล” นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว เนน รัชกาลท่ี ๙ 

และ รัชกาลท่ี ๑๐ จุดนี้จะอยูในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ฐานการเรียนรูท่ี ๒ “กสินฤมิต” ฐานการเรียนรู

ดานการเกษตร เชน การปลูกพืชไรดิน การปลูกพืชใชน้ํานอย การปลูกพืชในโรงเรือนราคาประหยัด และการ

ปลูกพืชไมดอกเศรษฐกิจ เปนฐานท่ีดําเนินการอยูแลวแตจะเพ่ิมเติมเกษตรแบบยกแคร ราคาประหยัด เหมาะ

สําหรับผูมีรายไดนอยตองการเรียนรูเพ่ิมเติม อาจารยของมหาวิทยาลัยจะสามารถใหคําแนะนําและจัดจุดนี้ให

ความรูแนะนําได  ฐานการเรียนรูท่ี ๓ “ทิตยบูรพะ” ฐานการเรียนรูการใชพลังงานทดแทนเพ่ือลดตนทุนดาน

พลังงานในการทําการเกษตร เชน การสูบน้ําสําหรับรดน้ําในการเพาะปลูกการใชพลังงานแสงอาทิตย เพ่ิง    

เริ่มสราง ฐานการเรียนรูท่ี ๔ “สรรพราชภักดี” ฐานการเรียนรูดานการเลี้ยงสัตว เชน แพะ ไกไข โคนม โคเนื้อ 

/กระบือ ปลา.. 



๘ 

 

กระบือ ปลาในกระชัง และการผลิตอาหารสําหรับสัตว ซ่ึงตองขอขอบคุณ นางศิริรัตน ทงกก กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมอบลูกโคเพ่ิมใหมหาวิทยาลัยจํานวน ๗ ตัว 

ฐานการเรียนรูท่ี ๕ “ภูวดลพัฒน” ฐานการเรียนรูการปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมกับการปลูก

พืชและกระบวนการผลิตปุยอินทรียสําหรับการเพาะปลูก ฐานนี้จะดําเนินการจัดทําตัวอยางดินในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดสระแกว ขณะนี้อยูในกระบวนการติดตอกรมพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระแกว โดยไดรับความอนุเคราะหจาก 

นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในการประสานงาน ฐานการเรียนรูท่ี ๖ “นวัตภัณฑ” ฐาน

การเรียนรูการแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรและผูสนใจไดเรียนรู โดย

ผลิตภัณฑท่ีจะนํามาแปรรูปนั้น จะเนนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการเรียนรูท่ีมีอยูภายในมหาวิทยาลัย จะเริ่มการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ฐานการเรียนรูท่ี ๗ “พิรุณหพรรณ” ฐานการเรียนรูปาชุมชน 

แหลงเพาะชํากลาไม และการดูแลรักษาปาโดยไดรับความอนุเคราะหกลาไมจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและ

ปาไม จํานวน ๒๐๐ ตน ไดปลูกไปแลวความสูงประมาณหนึ่งฟุต และฐานการเรียนรูท่ี ๘ “เกษมชลธี” ฐาน

การเรียนรูการบริหารจัดการน้ํา การกักเก็บน้ํา เพ่ือใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม จัดทําข้ึน

เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวเปนพ้ืนท่ีแลงน้ํา จัดทําข้ึนเพ่ือใหความรูเรื่องธนาคารน้ําใตดิน โดยไดรับความ

อนุเคราะหจาก ดร.เรงรัด สิทธิสน ท่ีมีความรูความชํานาญ มาใหขอมูลในการดําเนินงาน ขณะนี้ไดดําเนินการ  

ขุดดินไปแลว แตเนื่องจากขณะนี้เปนฤดูฝน จึงมีน้ําซึมข้ึนมาตลอดเวลา ประกอบพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวเปน

พ้ืนท่ีลาดเอียงจึงทําใหการเก็บน้ํายังเก็บไมไดหมด การขุดบอตองดําเนินการขุดใหถึงตาน้ํา เม่ือมีน้ําซึมมาจึง

ตองรอ และสูบน้ําเดิมใหหมด ตองใชเวลาในการดําเนินการ 

นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยตองดูแล ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา จังหวัดสระแกว 

ประกอบดวย ๔ แหง ประกอบดวย ๑. ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา บานโนนสูง ตําบลโนนหมากมุน อําเภอ

โคกสูง เปนศูนยเพ่ือการถายทอดองคความรูดานการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือใหเหมาะสมตอการปลูกพืชดอก

หลังฤดูกาลทํานา และเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินดอยคุณภาพ อาจารยของ

มหาวิทยาลัยจึงตองไปใหความรูเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมแกการเพาะปลูก 

โดยเฉพาะไมดอกในฤดูกาลทํานาเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 

 ๒. ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา กลุมวิสาหกิจ ชุมชนแผนดินของพอ บานใหมคลองยาง ตําบล        

ซับมะกรูด อําเภอคลองหาด ซ่ึงเปนนวัตกรรมการสรางโรงเรือนตนทุนต่ําโดยใชวัสดุทองถ่ินและการจัดการดิน

และแปลงเกษตรใหเหมาะสมตอการปลูกพืช ซ่ึงไดรับความรวมมือจากชาวบานเปนอยางมาก เนื่องจาก

ตองการเรียนรูในการสรางโรงเรือนตนทุนต่ําโดยใชวัสดุทองถ่ิน ชวงนี้เปนเพียงการเริ่มตน และในปงบประมาณ

ท่ีแลวประสบปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด จึงทําใหเกิดปญหาการเขาถึงชุมชน จึงทําใหตองหยุด

การดําเนินการไประยะหนึ่ง  

 ๓. ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา กลุมวิสหกิจชุมชนเกษตรอินทรียเมืองไผ ตําบลเมืองไผ อําเภอ      

อรัญประเทศ เปนศูนยการจัดการน้ําในรูปแบบพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย) เพ่ือกระจายน้ําสูแปลงเกษตร

อินทรีย จากการพูดคุยกับชาวบาน พบวา พ้ืนท่ีแปลงเกษตร ๔๐ ไร แตไมมีน้ําใชในพ้ืนท่ีดังกลาว หากเดิน

/สายไฟ ก็ไม 



๙ 

 

สายไฟ ก็ไมสามารถทําได และไมมีระบบไฟฟา จึงคิดเรื่องการนําพลังงานแสงอาทิตยมาชวย และมีหนวยงาน

เอกชนเขามาชวยเหลือในเรื่องแผงโซลาเซลล แบตเตอรี่ องคความรูท่ีไดเขาไปชวยเหลือจึงเปนเรื่องการ

ประกอบ การเชื่อมตอ เพ่ือใหใชงานพลังงานแสงอาทิตยได 

๔. ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา ภายในศูนยการเรียนรูดานการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณ-

สูลานนท ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร  เปนศูนยถายทอดองคความรูดานการปลูกพืชแบบไมใชดิน 

(ระบบไฮโดรโปนิกส) และการทําเกษตรทฤษฎีใหม พ้ืนท่ี ๑,๒๐๐ ไร แตพ้ืนท่ีสวนใหญจะปลูกยางพารา แต

ทหารจะกันพ้ืนท่ีสวนหนึ่งเพ่ือใหดําเนินการเปนศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา แตยังขาดองคความรู อาจารยของ

มหาวิทยาลัย จึงเขาไปใหความรูเรื่องการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย เชน อาจารย ดร.เจนจิรา เจนมี ผูท่ี

เกษตรจังหวัดใหการยอมรับเปนผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร การปลูกพืชน้ํานอย การปลูกเมลอน ซ่ึงชาวบานให

ความสนใจเรื่องการปลูกเมลอน และรวมกันสรางโรงเรือนสําหรับปลูกเมลอน แบบอยางงาย เพ่ือทดลองปลูก 

พันธุราคาไมแพง และไดทดลองปลูกในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย และนําไปปรับใช และปลายปนี้ ทานองคมนตรีจะ

เขามาดูผลการดําเนินงาน นอกจากการปลูกเมลอนแลว ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัว ในพ้ืนท่ียังมีการ

เพาะเลี้ยงปลา การทําน้ําสมควันไม การเผาถาน  

จากการลงพ้ืนท่ีเม่ือพุธท่ีผานมา (๗ ต.ค.๖๓) พบวาทางจังหวัดสระแกวกําลังเตรียมความพรอมใน

เรื่องขอมูล สําหรับรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงท้ังหมดท่ีนําเสนอ

นี้ เปนภาพรวมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี นําเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงาน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวขณะนี้ ไดแก การสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ขณะนี้อาจารยไดทําวิจัยเรื่องการปลูก

พืชสมุนไพรในอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว สําหรับพ้ืนท่ีการปลูกขม้ินชันมากท่ีสุด ไดแก อําเภอ           

วังสมบูรณ ซ่ึงจะปลูกและสงไปยังโรงพยาบาลวังน้ําเย็น และโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ขม้ินชันท่ีปลูก

ในจังหวัดสระแกวเปนขม้ินท่ีมีสารเคอรคูมิน (Curcumin) สูงท่ีสุดในประเทศ 

มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเรื่องโครงการสงเสริมการการปลูกพืชสมุนไพร จากกรมสงเสริม

การเกษตร และสาธารณสุขจังหวัด และไดบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัดเปนท่ีเรียบรอยแลว ความตองการของ

จังหวัดในขณะนี้ การเพ่ิมผลผลิตของขม้ินชัน เดิมปลูกไดเดือนละ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร แตความ

ตองการ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม/ไร ซ่ึงเปนพันธุมาจากจังหวัดตรัง จากการสอบถามไปยังจังหวัดนั้น ไมตองการพันธุ

ท่ีปลูกไดปริมาณมาก แตตองการพันธุจากจังหวัดสระแกวท่ีสามารถปลูกแลวมีปริมาณมากข้ึน จึงเปนงานท่ี

อาจารยในจังหวัดสระแกวตองทํา เปนงานวิจัยรวมกันระหวางหนวยงานในจังหวัดและมหาวิทยาลัย และทํา

อยางไรใหขม้ินชันเปนผลิตภัณฑของสระแกว เพราะคนสวนใหญคิดวาปลูกจากจังหวัดปราจีนบุรี ท้ังท่ีปลูกจาก

จังหวัดสระแกวเปนท่ีนิยม จึงเปนหนาท่ีของอาจารยท่ีจะทําการยกระดับใหขม้ินชันท่ีปลูกในจังหวัดสระแกว   

ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดใหเปนท่ียอมรับ ซ่ึงเปนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีอาจารยตองดําเนินการ 

ขณะนี้อาจารยของมหาวิทยาลัยไดทําการวิจัยเรื่องการปลูกเมลอนครบวงจร ซ่ึงไดขอรบัทุนสนับสนุน

การวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  จากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงขอรับทุนจํานวน ๔ ลานกวา

/บาท ซ่ึงทาง ว.ช. ... 



๑๐ 

 

บาท ซ่ึงทาง ว.ช. แจงวา อาจตองไปขอรวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องจาก

งบประมาณท่ีขอรับคอนขางสูงมาก แนวทางการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม คือการคัดเลือกสายพันธุ            

ท่ีเหมาะสม ระบบการจัดการโรค แมลง ปุย การจัดหาตลาด การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจเพ่ือชุมชน การถอด

บทเรียนเรื่องการปลูกเมลอนเพ่ือเผยแพรใหแกเกษตรกร จึงเปนการดําเนินการท่ีครบวงจร ท่ีไดดูแลตั้งแตตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เปนการดําเนินงานของคณาจารยสระแกว โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีอําเภออรัญประเทศ 

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีดั้งเดิมท่ีมีการปลูกแคนตาลูป ซ่ึงเปนพืชตระกูลเดียวกัน คัดเลือกพ้ืนท่ีจํานวน ๒๐ ครัวเรือน

ท่ีลงไปสงเสริมการปลูกเมลอนนี้ 

ปจจุบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว มีโรงเรือนปลูกเมลอน

จํานวน ๓ โรง เปนโรงเรือนแบบวัสดุปลูก แบบรางซ่ึงมีตนทุนสูง และแบบการใชวัสดุปลูกสําหรับผูมีรายได

ปานกลาง ขณะนี้นับไดวาเปนศูนยการเรียนรูท่ีมีคนเขามาศึกษาดูงานมาก   

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. ชื่นชมการดําเนินงานและผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว ซ่ึงทําใหเห็นพัฒนาการจาก    

ท่ีเคยไปศึกษาดูงานท่ีผานมาเม่ือเปรียบเทียบกับปจจุบัน 

๒. การไปศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว เห็นควรจัดเปนการประชุมนอกสถานท่ี สถานท่ีท่ีไปดูไดแก

พ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว และศูนยการเรียนรูดาน

การเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปราม ติณสูลานนท ควรพักคาง ๑ คืน 

๓. จากการนําเสนอพบวาพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวไดรับการพัฒนาเปนอยางมาก หากคณะกรรมการไป

ศึกษาดูงานแลวไมพบปญหาท่ีตองการไดรับการสนับสนุนตามแนวทางของคณะกรรมการท่ีมุงเนนการปลูกพืช

สมุนไพรนั้น คณะกรรมการอาจตองเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการไปเปนทิศทางอ่ืน 

๔. ขอความอนุเคราะหให อาจารย ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผูชวยอธิการบดี นําเสนอรายงานความกาวหนา

การขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน บานทุงพระ จังหวัดสระแกว ตามท่ีเคยนําเรียนเรื่องการรอการตอบ

รับจากหนวยงานท่ีวาการอําเภอสระแกว และองคการบริหารสวนตําบลทาเกษม 

มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบกําหนดการประชุมนอกสถานท่ี เพ่ือศึกษาดูงานพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว วันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และพักคางจํานวน ๑ คืน 

๒. เห็นชอบใหมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย หากภายหลังการไปศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวแลวพบวาไมตองการรับการสนับสนุน 

เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนแลว 

๓. เห็นชอบให อาจารย ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผูชวยอธิการบดี นําเสนอรายงานความกาวหนาการ     

ขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน บานทุงพระ จังหวัดสระแกว ตามท่ีนําเรียนเรื่องการรอการตอบรับจาก

หนวยงานท่ีวาการอําเภอสระแกว และองคการบริหารสวนตําบลทาเกษม 

 

/๔.๓ รายงานผล... 



๑๑ 

 

๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการขับเคล่ือนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษา

รวมกับภาคอุตสาหกรรม 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม การดําเนินงานของคณะกรรมการ

การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน และคณะกรรมการอํานวยการ โดยจัดการประชุม จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงการประชุมคณะกรรมการไดใหขอคิดเห็น 

โดยสรุปประเด็นดังตอไปนี้ 

 ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีความเห็นดวยกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม ในสวนของบริษัทเพ่ือเตรียมความพรอมใหบุคลากรเขาสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึน ในสวนของมหาวิทยาลัยเสนอใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนสงมายังสถาน

ประกอบการ เพราะหนวยงานตองการ “คนคุณภาพ”  

 มหาวิทยาลัยควรกําหนดหลักสูตร และรางหลักสูตรรวมกับภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงตองเปนหลักสูตรท่ี

ผานการรับรองจากสถาบันวิชาชีพตาง ๆ มหาวิทยาลัยควรรางแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอน     

ควรเปนรูปแบบออนไลน การจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับภาคอุตสาหกรรม การจัดทําคูมือการดําเนินงาน 

และมีคาตอบแทนระหวางเรียนเพ่ือเปนแรงจูงใจ  

 ตัวแทนคณะนําเสนอท่ีประชุมหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีและดําเนินการอยู ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร

กําลังจัดตั้งศูนยฝกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขณะนี้อยูระหวางขออนุญาตจากกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคามศาสตร มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไดแก 

ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมสามารถจัดฝกอบรมพัฒนา

ทักษะของบุคลากรของสถานประกอบการได เชน การวางแผนการผลิต การบริหารโครงการ การจัดการ

อุตสาหกรรม เปนตน ในการนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความตองการของภาคอุตสาหกรรม

และเชิญทุกฝายมาหารือกันอีกครั้ง 

 ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรมนวนครไดนําเสนอมหาวิทยาลัย เรื่องการสงบุคลากรท่ียังไมสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มาเรียน และนําผลงานท่ีเกิดข้ึนระหวางปฏิบัติงานมานับเปนผลการเรียนใน

รายวิชาหรือเทียบโอนเปนหนวยกิตได นอกจากนี้ยังนําเสนอเรื่องความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัท

โฮม โปรดักส เซ็นเตอร รวมกันออกแบบหลักสูตรเปนลักษณะการสรางเถาแกนอย ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน

กับบริษัทตั้งแตชั้นปท่ี ๑ การฝกจําหนายสินคา โดยบริษัทเปนผูออกทุนให  เชน ความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ในการจัดทําหลักสูตรการจัดการคาปลีกรวมกับวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ  

 ทานอธิการบดี ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการพัฒนาคน และการเตรียมความพรอมในการ

เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ดังนั้นนิคมอุตสาหกรรมนวนครจึงเปนเปาหมายท่ีสําคัญ

ของมหาวิทยาลัยท่ีจะทํางานรวมกัน โดยใชหลักการทํางาน เขาใจ เขาถึง แลวจึงพัฒนารวมกัน แต

/มหาวิทยาลัยจึง... 



๑๒ 

 

มหาวิทยาลัยจึงอยากทําความรูจักกับนวนครใหมากข้ึน มหาวิทยาลัยมีความพรอม มีความปรารถนาท่ีจะ

ชวยเหลือ ชวยแกปญหา โดยจะตั้ง Area Manager เพ่ือชวยดูแล พัฒนานวนครในทุกมิติ ท้ังการพัฒนาคน 

และพัฒนาพ้ืนท่ี 

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. เห็นควรใหฝายเลขานุการแจงเวียนรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒ ใหคณะกรรมการทุกทานได

รับทราบ และติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 

๒. การทําหลักสูตรสั้น ๆ ตามท่ีบริษัทเสนอนั้น มหาวิทยาลัยสามารถทําไดเลย เนื่องจาก คาดวาการ

พัฒนาบุคลากรของบริษัทยังมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมพนักงาน 

๓. การจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับภาคอุตสาหกรรม ควรยกรางหลักสูตรตามความตองการ  และมี

แผนกรอบการดําเนินงาน ควรมอบหมายไปตามภารกิจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ คณะดําเนินงาน  

๔. หลักสูตรระยะยาวท่ีมหาวิทยาลัยจะสงนักศึกษาไปนั้น ทางบริษัทขอรอดูรายละเอียดของหลักสูตร

นั้น ๆ กอน 

๕. ขอความอนุเคราะหใหมีผูประสานงานในไลนกลุม และเสนอใหจัดการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม โดยเชิญสภาอุตสาหกรรมเขา

รวมเปนคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบางทานไดเกษียณแลว 

๖. มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมหลักสูตรการเรียนการสอนระบบออนไลน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ และมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทําสรุป

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นําเรียนอธิการบดี เพ่ือจัดทําแผนระยะสั้นในการ

ดําเนินงาน และจัดทํารายละเอียดหลักสูตร  

 

 ๔.๔ กองทุนสรางความเสมอภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเสนอท่ีประชุม ดวยมหาวิทยาลัยมีแนวคิด

กอตั้ง “กองทุนสรางความเสมอภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณ” เพ่ือเปนทุนการศึกษาใหนักศึกษา และ

นักศึกษาท่ียากจน สามารถยืมเงินจากกองทุนนี้ได การยืมเงินของนักศึกษานี้จะมีอาจารยหรือกรรมการคอย

กํากับติดตามในการใชคืน แนวคิดนี้เกิดจากการพบปญหานักศึกษาออกระหวางเรียน มหาวิทยาลัยจึงจะปรับ

แผนกลยุทธเพ่ือใหนักศึกษาคงอยู โดยการจัดตั้งกองทุนข้ึนมา 

 ดวยมหาวิทยาลัยมีกองทุนตาง ๆ  ไดแก สมาคมท่ีอยูในความดูแล และมีบัญชีการเบิกจายโดยผาน

ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย และกองทุนตาง ๆ นี้ ไดแก กองทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กองทุนจากคณะตาง ๆ และในอีกไมชา สมาคมศิษยเกาวไลยอลงกรณ มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ นี้ จะ

มาอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ีผานมากองทุนตาง ๆ นี้ ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอยูแลว หากนํากองทุนตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวรวมเขาดวยกันเปนกองทุนเดียว ซ่ึงจะทําใหเปน

กองทุนขนาดใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาเงินเขากองทุน และจัดสรรใหแกนักศึกษา การบริหารงานโดยมี

/คณะกรรมการซ่ึง... 



๑๓ 

 

คณะกรรมการซ่ึงมาจากคณะกรรมการกองทุนตาง ๆ เดิม รวมเปนคณะกรรมการ และจะมีขอบังคับเปนของ

กองทุน จึงขอหารือคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการดําเนินการรวมกองทุนตาง ๆ เปนกองทุน

เดียว ภายใตชื่อ “กองทุนสรางความเสมอภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณ” 

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. การดําเนินงานของสมาคมมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือถือปฏิบัติในการดําเนินงาน การดําเนินงานของ

สมาคม หรือการหารายไดของสมาคมอาจเก่ียวของเรื่องการเสียภาษี ซ่ึงอาจแตกตางจากกองทุนอ่ืน ๆ จึงเห็น

วาไมอาจนําสมาคมรวมเขาเปนกองทุน หรือการรวมกองทุนตาง ๆ ไวเขาดวยกัน ตองศึกษาขอมูล 

๒. จากขอจํากัดตามขอ ๑ เม่ือมีการจัดต้ังเปนกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณได

แลว เห็นควรใหสมาคม มูลนิธิ หรือกองทุนตาง ๆ ท่ีสนับสนุนทุนแกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ พิจารณาแบงงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาโดยการใหยืมเงินแกนักศึกษา เชน รอยละ ๗๐ 

ของรายไดประจําป  

๓. ควรศึกษาขอมูลกฎหมายของสมาคม และระเบียบของกองทุนตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการรวม

กองทุน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบมอบ อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี และ นางสาววราภรณ        

ไชยสุริยานันท ผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา รางระเบียบกองทุนความเสมอภาคทาง

การศึกษาวไลยอลงกรณ โดยศึกษาจากระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ วิศวกรสังคม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นํารียนท่ีประชุม ชื่อ “วิศวกรสังคม” 

เปนชื่อท่ีดีมาก ควรมีผูขยายความหมายเพ่ือใหทุกคนไดรับรู รับทราบ ในทุกระดับ จะมีพลังในการพัฒนาตาม

เปาหมาย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเรียนท่ีประชุม วิศวกรสังคม เปนปณิธาน

รวมกันของกลุมราชภัฏท่ีจะสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีโดดเดน เปนสองมิติ การเปนผูประกอบการ และ

เปนวิศวกรสังคม วิศวกรสังคมจะหมายถึงการไปทํางานชวยเหลือชุมชน ทองถ่ินตั้งแตเรียน และเม่ือจบออกไป 

จะไปเปนผูนําเปลี่ยนแปลงของทองถ่ิน ไปดวยใจ ไมมีคาจาง ท้ังนี้จึงอยากใหเริ่มตนจากทองถ่ินตัวเอง หรือท่ี

ไหนก็ได เพ่ือใหสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ิน 

วิศวกรสังคมจะสอนใหรับฟงปญหา เขาใจปญหา และหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหชุมชนทองถ่ิน

เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน ไมไดหมายถึงวา ตองสรางความเปลี่ยนแปลงดวยตัวเอง แตอาจจะ

ประสานกับอาจารย ภาคเอกชน หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือรวมกันแกไขปญหา ลักษณะคลาย NGO  

ขอให นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง ประธานสภานักศึกษา นําเรียนท่ีประชุม เรื่อง 

“วิศวกรสังคม”  

/นายนัทธพงศ... 



๑๔ 

 

 นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง ประธานสภานักศึกษา นําเรียนท่ีประชุม ตามท่ีไดไปเขา

รวมอบรมคําวา “วิศวกรสังคม” ตามท่ีทําความเขาใจรวมกัน คือการรับทราบปญหาของชุมชน ไปสอบถาม

ความตองการของชุมชน แลวนํามาสูกระบวนการเรียนรูโดยผานเครื่องมือ จากเครื่องมือท่ีไดอบรมในครั้งนั้น 

ไดแก ฟาประธาน นาฬิกาชีวิต และนําเครื่องมือนี้มาวิเคราะหหลายอยาง เชน การศึกษาประวัติของชุมชน 

ข้ันตอนหรือกระบวนการในการทําสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณไดสนับสนุนการดําเนินการ

ของวิศวกรสังคมอยูแลว อยูในรายวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) ซ่ึงใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการลงพ้ืนท่ีพัฒนา

ทองถ่ิน แตบางอยางเกิดจากความตองการของนักศึกษา แตในสวนวิศวกรสังคมนั้น จะตองเกิดจากความ

ตองการของชุมชน ท่ีนักศึกษาลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามชุมชน และนําความรู และศาสตรตาง ๆ ท่ีมีอยูใน

มหาวิทยาลัยไปปรับปรุง พัฒนาเพ่ือชวยเหลือชุมชน ยกระดับชุมชน ซ่ึงโครงการวิศวกรสังคมนี้ ไมใชโครงการ

ระยะสั้น เปนโครงการท่ีจะเกิดผลในระยะยาว เปนการติดตามผลงานใหชุมชนนั้น ๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน    

จะลงไปชวยพัฒนาชุมชน  ยกระดับสังคม มีการติดตามผลเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หรือขอมูลดาน

ประวัติศาสตรท่ีทําใหคนรุนหลังรับทราบประวัติศาสตรของชุมชนท่ีชัดเจนและตรงกัน 

 ทางองคมนตรี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดมอบหมายให

นักศึกษานําไปขยายผลตอ ไปยังนักศึกษา จํานวน ๕๐๐ คน อาจารยและบุคลากร จํานวน ๑๐๐ คน ซ่ึงขณะนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดขยายผลตอ ขณะนี้ไดขยายผลไปยังผูนํานักศึกษา และพรอมท่ีจะขยาย

ผลตอไปยังนักศึกษาแตละคณะตอไป  

 นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท ผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นําเรียนท่ีประชุม 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการเก่ียวกับการสราง “วิศวกรสังคม” โดย ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน 

รองอธิการบดี และ อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี ไดนําไปเผยแพรสูบุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา เพ่ือเตรียมตัวในการเปน Coaching และเผยแพรไปยังประธานสภานักศึกษา องคการบริหาร

นักศึกษา ประธานชมรม จํานวน ๑๕๐ คน ท้ังนี้การนําไปใชในการสราง “วิศวกรสังคม” คงเริ่มตนจากการ

ดําเนินงานกิจกรรมชมรมกอน 

 ท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง ประธานสภา

นักศึกษา ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ “วิศวกรสังคม” และเม่ือมีผลการดําเนินการขอใหนํามา

รายงานตอท่ีประชุม เปนระยะ เพ่ือทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

๕.๒ การประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นัดหมายการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ วันศุกรท่ี ๑๘

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 
 

 

 

 
/เลิกประชุม ... 



๑๕ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น. 

 

 

       

 

  

(วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก) 

    ผูจดรายงานการประชุม 

 

(นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

(อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

         (นายวิกรม ปติสุข) 

      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


