
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม  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. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายณัฐพงศ ดิษยบุตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายบุญยืน ผองใส 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. นายอภิชัย สุทธาโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง 

ประธานสภานักศึกษา 

๑๔. นายวิกรม ปติสุข  กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ 

๑๕. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

๑. นางศิริรัตน ทงกก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายธงไชย อ้ึงเจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายธีรภัทร รุงสวาง กรรมการโดยตําแหนง 

นายกองคการบริหารนักศึกษา 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว  อธิการบดี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 

๓. นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กองพัฒนานักศึกษา 

๔. นางสาวกัลยา นันทสําเภา กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

/๕. วาท่ีรอยตรีหญิง... 



๒ 

 

๕. วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กองพัฒนานักศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 

  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน/ผูบริหาร แจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ รายงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน 

ทรายแกว อธิการบดี นําเสนอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหท่ีประชุมทราบ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเรียนท่ีประชุม เรื่องการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑)  ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏั ระยะ ๒๐  ป เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ระยะ ๕ ป โดยอธิการบดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง และวันสุดทายทาน

องคมนตรจีะมารับฟงผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

๒)  มหาวิทยาลัยรอรับการรายงานความคืบหนา การจัดทํา (ราง) กองทุนสรางความเสมอภาคทาง

การศึกษาวไลยอลงกรณ  

๓) การจัดทําเข็มเกียรติคุณสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๙๐ ป วไลยอลงกรณ 

เพ่ือมอบใหแกผูทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย เชน ศิษยเกา หรือผูท่ีบริจาคเงินใหแกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยจะใชรูปแบบการดําเนินงานจากสถาบันพระปกเกลาเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

๔) การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ขณะนี้กําลังรวบรวมขอมูล ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประเด็น

สิ่งมีชีวิตไดแก “นก” “กระรอก” “ตัวเหี้ย”เพ่ือจัดทําหนังสือท่ีระลึกเฉลิมฉลอง ๙๐ ป วไลยอลงกรณ เรื่อง

ชีวิตในมหาวิทยาลัยสามารถตอบโจทยมหาวิทยาลัยสีเขียวได หรืออาจรวบรวมจัดทําเปนแกลเลอรีแสดง

ผลงานการถายภาพ ท้ังนี้สืบเนื่องจาก เพ่ิงรับทราบวา มีอาจารยของมหาวิทยาลัยท่ีสะสมภาพถายภาพนก 

และนกชนิดหายากท่ีอยูในมหาวิทยาลัยพรอมมีบันทึกเรื่องราว เวลา สถานท่ี ท่ีพบนกนั้น ๆ อีกดวย เชน     

นกขม้ินเหลืองออน และนกกินปลี เปนตน 

๕) การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการทองเท่ียว ในป ๒๕๖๔ จะเปดเปนแหลง

ทองเท่ียว มหาวิทยาลัยถือเปนชุมชนท่ีมีทรัพยากรสนับสนุนการทองเท่ียว แตทรัพยากรท่ีมีอยูสวนใหญเปน

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู เชน ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยการเรียนรูความหลากหลายทาง  

ชีวภาพ ศูนยการเรียนรูเพ่ือการ Reskill Upskill ซ่ึงสามารถใหบุคคลภายนอกเขามาเรียนรู พรอมท้ังเปนแหลง

ทองเท่ียวไดอีกดวย อาจจัดทําเปนปฏิทินประจําเดือนท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวในมหาวิทยาลัย ขณะนี้กําลัง

ดําเนินการเรื่องตลาดนัด โมเดิรนเทรด ซ่ึงผูรับเหมาแจงกําหนดแลวเสร็จและสามารถเปดในเดือนเมษายน     

/ปหนา โดย... 



๓ 

 

ปหนา โดยปการศึกษาหนาจะมีความพรอมและสามารถเปดเปนแหลงการเรียนรูและการทองเท่ียว ขณะนี้จาก

การมีผูมาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการกาแฟพบวา มีความทันสมัยท่ีสุด เชน คณะเยี่ยมชมจากบริษัทเบทาโกร       

ไดชื่นชมมหาวิทยาลัยท่ีมีหองปฏิบัติการแปรรูปอาหารของมหาวิทยาลัยท่ีดีมาก และมหาวิทยาลัยกําลัง

ดําเนินการปรับสภาพแวดลอมโดยรอบเพ่ือตอบโจทยมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะกรรมการทานใดจะบริจาค

ตนไมเพ่ือการปรับปรงุภูมิทัศนนี้ได มหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณหนาหอประชุมวไลยอลงกรณ เพ่ือ

ประดิษฐานพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ตลอด

จนถึงการปรับภูมิทัศนรอบอาคารกองพัฒนานักศึกษา  

๖) วัน ท่ี  ๖ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจะจัดงานเลี้ยงสังสรรคป ใหม  ๒๕๖๔ 

สภามหาวิทยาลัย และในวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. จะมีพิธีทําบุญตักบาตรทางน้ําบริเวณ

ทาน้ําหนาเรือนไทย เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนตเพ่ือฉลองพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉา  

เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร บริเวณหนาหอประชุมวไลยอลงกรณ จึงขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเขารวมพิธีสักการะพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟา 

วไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และรวมงานเลี้ยงปใหมรวมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

และเรียนเชิญพักคางคืนท่ีมหาวิทยาลัยในวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗) อนุสนธิจากสภาวิชาการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ ไมสามารถดําเนินการรูปแบบเดิมได 

จะตองเปนหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน บริษัท ภาคเอกชน หลักสูตรนั้นจะตองมีความ

รวมมือ ในการรับนักศึกษาเพ่ือฝกงานแลวจะตองมีความรวมมือในการพัฒนานักศึกษา เปนการจัดการศึกษา

รวมกัน ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความรวมมือแลวประมาณ ๓-๔ หลักสูตร เชน หลักสูตรการโรงแรม 

หลักสูตรการคาปลีก หลักสูตรอาหารและเครื่องด่ืม หลักสูตรเก่ียวกับทางดานอาหาร ตัวอยางท่ีนาสนใจการ

พัฒนาหลักสูตรรูปแบบนี้ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีปทุมซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเอกชนซ่ึงไดทําความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยของรัฐจัดการศึกษารวมกัน 

นอกจากนี้การจัดทําหลักสูตรใหมตามเง่ือนไขของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให

ผูสําเร็จการศึกษาไปแลวตองมีงานทํา หรือสรางงาน สรางรายไดใหตนเองได หลักสูตรเหลานี้จึงจะไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทตอคน สวนหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ัวไปจะไมไดรับการ

สนับสนนุ หรืออาจจะเปนรายละ ๘๐๐ บาท หากผูสําเร็จการศึกษาไปแลวแตไมมีงานทํา ถือเปนความลมเหลว

ของมหาวิทยาลัย จึงนําไปสูการมีพันธมิตรความรวมมือกับบริษัทเอกชน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

และตางประเทศ และการหารือกับนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือสํารวจความตองการของบริษัท ขณะนี้มหาวิทยาลัย

มีบริษัทเอสบี เฟอรนิเจอร บริษัทโฮมโปร และบริษัทซีเจ หรือบริษัทในเครือคาราบาว บริษัทในเครือเซ็นทรัล

ซ่ึงเปนพันธมิตรกันมานานแลว บริษัทซีพีเอฟ บริษัทซีพีออลล และอีกหลายบริษัท ความโดดเดนของ

มหาวิทยาลัย คืออาหาร เกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมใหแกโรงเรียนสารสาสน

วิเทศ ดานการอบรมครูพ่ีเลี้ยง โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น และมอบเปนประกาศนียบัตร 

/๘) มหาวิทยาลัย... 



๔ 

 

๘) มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการสรางหุนฟางนก ซ่ึงทําจากฟางขาว ลักษณะคลายกับหุนฟาง           

ในจังหวัดชัยนาท เพ่ือเปนแหลงเรียนรูเรื่องนกภายในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลาวชื่นชมการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนอกจากนําเสนอ นก กระรอก แลว อาจเปนตนไมโดยนําเสนอแบบ

มีชีวิต มหาวิทยาลัยเปนฐานแหงการเรียนรู นอกจากนี้การปรับภูมิทัศนใหสวยงามโดดเดน ไดแก แนวรั้วของ

มหาวิทยาลัยท่ีแสดงอาณาเขตเพ่ือสรางการรับรูใหแกบุคคลภายนอก และการใหขอมูลแกประชาชนภายนอก 

ทําอยางไรใหขยายขอมูลรูปแบบ Digital Online เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาคน รวมไปถึงการเรียนการสอน

ระดับอนุบาล ท่ีทําอยางไรใหผูท่ีศึกษาท่ีนี่ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยท่ีไมยายไป

ศึกษาท่ีอ่ืน และรวมถึงการสนับสนุนเครื่องแตงกายของนักศึกษาใหเหมาะสมกับวิชาชีพท่ีเรียน เชน นักศึกษา

เรียนการอาหารมีชุดเชฟ เปนตน 

ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลาวชื่นชมมหาวิยาลัยท่ีไดมีความเจริญกาวหนาไปมาก 

โดยเฉพาะแนวคิดและวิธีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เสนอใหศึกษาเรื่อง “แมลงในแปลงนา” และการจัด

สถานท่ีโชว “กระรอก” เพ่ือใหบุคคลภายนอกเขามาชมและเกิดภาพท่ีประทับใจ เสนอใหนําอาหารมาให

กระรอกออกมากินเปนประจํา แตตองใหหางจากแปลงเกษตร เนื่องจากกระรอกเปนศัตรูของพืชชนิดหนึ่ง   

ชอบกัดกินผลไมอาจทําใหเสียหายได 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นายวิกรม ปติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๕ หนา  

คณะกรรมการพิจารณาและมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๕ หนา  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี นําเสนอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ดวย

โปรแกรม POWER POINT สรุปดังนี้ 

 โครงการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูในขณะนี้ จําแนกตามยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๔ 

ดาน ไดแก ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานการผลิตและพัฒนาครู ดานยกระดับคุณภาพการศึกษา และดานการ

/พัฒนาระบบ... 



๕ 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท้ังนี้ ๘๗ โครงการใชงบประมาณแผนดิน ๖๒ โครงการใชงบประมาณรายได และ 

๑๐ โครงการท่ีใชงบสนับสนุนอ่ืน ๆ ซ่ึงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการใชงบประมาณงบรายไดสูงสุด  

 โครงการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน OTOP จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว ผลลัพธ

ผลิตภัณฑ ๑๐ ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑน้ําค้ันตนออนขาวสาลี ผลิตภัณฑวาฟเฟลเห็ดกรอบ ผลิตภัณฑหมู

หยองตราเจไน ผลิตภัณฑหมูกรอบสยาม ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา เบญจรงค สระแกว ผลิตภัณฑกลวยแปร

รูป ผลิตภัณฑขาวไรซเบอรรี่ ผลิตภัณฑผาขาวมาบานพรสวรรค ผลิตภัณฑผาทอมือ บานวังยาว และ 

ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปดาวอินคา 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และทองถ่ิน ประกอบดวย เครือขายความรวมมือ ๒ จังหวัด 

กลุมสัมมาชีพ วิสหกิจชุมชน ๑๓ กลุม ผลิตภัณฑชุมชน ๒๗ ผลิตภัณฑ รายไดประชาชนเพ่ิมข้ึน รอยละ ๒๐ 

ตลาดนัดชุมชน ๑ ตลาด กระบวนการการแกไขปญหาในชุมชนไดแก กิจกรรมสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ กิจกรรมสรางการเรียนรู พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑของชุมชน วิสาหกิจชุมชนทองถ่ิน 

(OTOP) 

โครงการพัฒนาทองถิ่นดานสังคม 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ขุมชนและทองถ่ิน พัฒนาท้ังสิ้น ๘ ตําบล ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว และ

จังหวัดปทุมธานี  

โคงการการสงเสริมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธศูนย

เรียนรูตามศาสตรพระราชา ๙ ศูนย พ้ืนท่ีชุมชนท่ีดําเนินการ ๘ พ้ืนท่ี 

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกการดําเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา จังหวัดปทุมธานี 

(ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา (VALAYA Land) จังหวัดปทุมธานี ๔ ฐานการเรียนรู จังหวัดสระแกว ๘ ฐานการ

เรียนรู 

โครงการพัฒนาทองถิ่นดานส่ิงแวดลอม 

โครงการมหาวิทยาลัยตนแบบจัดการขยะและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผูเขารวมโครงการ บุคลากร 

และนักศึกษา ๓๕๐ กิจกรรมตนแบบ ๖ กิจรรม ไดแก อบรมใหความรู และการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการ

จัดการขยะอันตรายในบานเรือนและของเสียจากหองปฏิบัติการ การผลิตชิ้นงานจากขยะ (DIY) การประดิษฐ

ถังเพ่ือกําจัดขยะเปยก ประกวดการดูแลและรณรงคดานสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยยั่งยืน ธนาคารขยะโดยใช

รูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและทองถ่ิน มีพ้ืนท่ีชุมชนท่ีดําเนินการ จํานวน ๗ พ้ืนท่ี จังหวัด

สระแกว และจังหวัดปทุมธานี ผลลัพธโครงการ กลุมอาชีพผลิตสินคาโดยยึดหลักขยะเหลือศูนย (Zero waste) 

และใชบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประยุกตใชบรรจุภัณฑไขเค็ม DIY ดินระแหง ท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม หนาบานนามอง โดยการปลูกผักปลอดภัย และผักสวยงาม การบริหารจัดการน้ําแบบยั่งยืน     

/เรื่อง “ธนาคาร... 



๖ 

 

เรื่อง “ธนาคารน้ําดิน (ระบบปด)” เครือขายกลุมการปลูกสมุนไพรในพ้ืนท่ีตําบลวังใหม อําเภอวังสมบูรณ 

จังหวัดสระแกว และ สภายุวชนเกษตรกร 

โครงการพัฒนาทองถิ่นดานการศึกษา 

โครงการอานออกเขียนไดเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะสําหรับนักเรียน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สระแกว พ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน ๘ โรงเรียน โดยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจความตองการ ผลลัพธ คือ มีความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในเครือขาย และภาคี เครือขาย ๘ ภาคี เพ่ือลดปญหาการอานไมออก

เขียนไมไดของนักเรียน ไดรูปแบบการจัดทํานวัตกรรมสื่อการสอนใหแกโรงเรียนเครือขาย เพ่ือยกระดับให

นักเรียนอานออกเขียนได ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมการใชสื่อของโรงเรียนตนแบบ  

โครงการบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน ๖ โรงเรียน ดําเนินการสํารวจความตองการเพ่ือใหมีการบมเพาะคุณธรรม 

จริยธรรม ความรู พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตั้งแตปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใหเกิดความรูความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตน ผลลัพธของโครงการ มี

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในเครือขาย และภาคีเครือขาย จํานวน ๘ ภาคี ไดรูปแบบการ

จัดทําสื่อการเรียนการสอน ไดแก หนังสือนิทาน “ชุดกิจกรรมสรางความเปนพลเมืองดี” และ “สมุดทําความ

ดี” ใหแกโรงเรียนเครือขาย และไดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการบมเพาะคุณธรรมและจริยธรรม

บนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

โครงการยกระดับ O-NET ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน พ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน ๖ โรงเรียน ดําเนินการ

สํารวจพ้ืนท่ีพบผลลัพธทางการศึกษา (O-NET) ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การดําเนินโครงการมีอาจารย

รับผิดชอบพ้ืนท่ีเปนผูประสานงานและดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน มีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ

โรงเรียนในเครือขายและภาคี ๘ ภาคี ไดรูปแบบการจัดทําสื่อการสอน “คูมือฝกทักษะและสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ในการสอบ O-NET ใหแกโรงเรียนภาคี” ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมการใชสื่อของโรงเรียนตนแบบ 

โครงการขยายผลตอยอดการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC) จากการสํารวจความตองการ พ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน ๖ โรงเรียน พบวา ครูยังขาดทักษะการ

จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) การดําเนินการ มีอาจารยผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี 

เปนผูประสานงานและดําเนินการ  ใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูนํากระบวนการ (PLC) ในการจัดการเรียน

การสอน ผลลัพธท่ีได ไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ได

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 จึงทําใหโครงการตาง ๆ ยังไม

สามารถประเมินโครงการกิจกรรมได 

โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาครูในศตวรรษท่ี ๒๑ คณะครุศาสตร มี

จํานวนนักศึกษามีผลทดสอบ Post test ผานเกณฑ CEFR ระดับ B1 ข้ีนไป ๘๔๐ คน จากผูเขาอบรม ๑,๒๕๕ 

คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๙๓ ในจํานวนนี้มี CEFR ระดับ B2 ข้ึนไป ๓๗ คน  

/คณะอ่ืน ๆ ... 



๗ 

 

คณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคณะครุศาสตร จํานวนนักศึกษามีผลทดสอบ Post test ผานเกณฑ CEFR ระดับ B1 

ข้ีนไป ๗๖๑ คน จากผูเขาอบรม ๒,๙๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๙๕ ผานเกณฑ CEFR ระดับ A2 ๘๒๕ จากผู

เขาอบรม ๙๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐  

พรอมกันนี้ไดมีการนําเสนอการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน ของยุทธศาสตรท้ัง ๔ ดาน และผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ผลการดําเนินงานท่ียังไมผาน

เกณฑ ไดแกรอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุผานเกณฑของหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ภายในระยะวลา ๑ ป จํานวนผลงานของนักศึกษา/อาจารยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือ

ไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และจํานวนผูเขารวมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ยังไมผานเกณฑท่ี

กําหนด ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะเรงดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดตอไป 

แผนแมบทของมหาวิทยาลัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด มหาวิทยาลัยดําเนินการ

ชวยเหลือนักศึกษา บุคลากร ชุมชน/สังคม และรวมท้ังดานอ่ืน ๆ และมีมาตรการในการดําเนินงาน ไดแก การ

มีจุดคัดกรองกอนเขา การทําความสะอาดอุปกรณ หรือสถานท่ีตาง ๆ การพนยาฆาเชื้อภายในมหาวทิยาลัย มี

จุดบริการแอลกอฮอล  มีระบบการรักษาระยะหางทางสังคม Social Distancing จัดการเรียนการสอนระบบ

ออนไลน งบประมาณชวยเหลือนักศึกษาหากตรวจพบเชื้อ ลดคาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม  คาหอพัก จัด

จุดบริการ One Stop Service Online ดานบุคลากร เปดโอกาสใหทํางานท่ีบาน Work from Home การ

มอบหนากากอนามัย สเปรยแอลกอฮอล แกศิษยปจจุบัน ชุมชน งดคาเชารานคาภายในมหาวิทยาลัย เปด

พ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลน การสรางงาน สรางอาชีพ ใหแกประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ และการสรางเครือขาย

ความรวมมือชุมชน เปนตน 

ท่ีประชุม รับทราบ และชื่นชมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

๓.๒ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม รายงานติดตามผลการดําเนินงาน

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีประเด็นท่ีตองติดตาม ๔ ประเด็น ไดแก 

เรื่องท่ี ๑ การแจงเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการ

การศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๒ และติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม นั้น ฝายเลขานุการ

ไดแจงเวียนไปยังคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว และไดนําประเด็นขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย เสนอตอมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการ

ประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการนําเสนอ รายละเอียดดังนี้ 

 ประเด็นท่ี ๑ มหาวิทยาลัยสามารถจัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความตองการในการพัฒนา

บุคลากรของสถานประกอบการตามท่ีบริษัทเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและ

/การจัดการ... 



๘ 

 

การจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดวาบริษัทมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร   

ดานการฝกอบรม ทางคณะผูบริหารจึงฝากนําเรียนตอคณะกรรมการเรื่ องขอความอนุ เคราะห                   

สถานประกอบการแจงความจํานงหลักสูตรระยะสั้นท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยจัดการอบรม พรอมท้ัง

งบประมาณเพ่ือมหาวิทยาลัยจะจัดทําหลักสูตรเพ่ือสนองความตองการของบริษัท และการขับเคลื่อนการผลิต

บัณฑิตเปนไปอยางรวดเร็ว 

 ประเด็นท่ี ๒ การจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมนั้น ควรยก

รางหลักสูตรตามความตองการของบริษัทและมีแผนกรอบการดําเนินงาน ท้ังนี้เห็นควรมอบหมายตามภารกิจ

หนาท่ีของคณะกรรมการขับเคลื่อนบัณฑิตและการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม คณะอํานวยการ 

และ คณะดําเนินงาน นั้น ท่ีประชุมไดนําเรียนใหขอความอนุเคราะหรายชื่อสถานประกอบการ และรายชื่อ

บริษัทท่ีมีความประสงคจะทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) 

ประเด็นท่ี ๓ การเสนอใหเชิญบุคลากรจากสภาอุตสาหกรรมเขารวมเปนคณะกรรมการขับเคลื่อน

บัณฑิตและการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากกรรมการจากบริษัทบางทานไดเกษียณ

แลว ทางมหาวิทยาลัยรับเรื่องนี้ และจะดําเนินการเชิญบุคลากรจากสภาอุตสาหกรรมรวมเปนคณะกรรมการ 

และจะดําเนินการตอไป 

ประเด็นสุดทาย เรื่องเห็นควรใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมหลักสูตรการเรียนการสอนระบบ

ออนไลน ในการนี้ ทานอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสถานการณโควิดนี้ ซ่ีงไดมอบหมายใหอาจารยทุกทานท่ีตองพัฒนาระบบการเรียนการสอนระบบ

ออนไลน และการจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

ท่ีประชุม รับทราบ เรื่องการดําเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการ

การศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม ไดดําเนินการหารือกับ    

นายวิกรม ปติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ ไดรับทราบเรื่องผลกระทบจากสถานการณโรคโควิด 

๑๙ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้น ไดรับผลกระทบนอยเนื่องจากเปนบริษัทเก่ียวกับทางดานอาหาร จึงยังมี

งบประมาณรองรับการพัฒนาบุคลากรได ซ่ึงจากการประชุมจํานวนสองครั้งท่ีผานมา บริษัทใหความสําคัญใน

เรื่อง HRM, หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร หรือภาษาไทยสําหรับผูบริหารชาวตางชาติ ใน

สวนหลักสูตรตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยท่ัวไปไดแก หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรนี้รองรับอยูแลว   

 ท้ังนี้ขอความอนุเคราะหใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ ประธานดําเนินการออกแบบ

สอบถาม และสงไปยังบริษัทในนวนคร เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหบริษัทพรอมใชในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยประสานงานกับ นายวิกรม ปติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ และอาจารย

พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ และนํารายงานตอท่ีประชุม ก.บ. ตอไป 

/ผูชวยศาสตราจารย ดร. ... 



๙ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม เห็นควรแสดงหลักสูตร

ระยะสั้นท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูใหแกบริษัทรับทราบดวย  

นายวิกรม ปติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม ขณะนี้ไดทาบทามบุคลากร 

ประธานชมรมอ่ืน ๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขยายฐานและเพ่ิมพันธมิตรของคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิต

บัณฑิตและการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรมใหมีความกวางขวางมากข้ึน และเพ่ือทดแทน

กรรมการท่ีเกษียณไปแลว  

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอให นายวิกรม ปติสุข กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ เสนอรายชื่อดังกลาวไปยังประธานคณะกรรมการ และอธิการบดี ซ่ึงตองไดรับ    

คํายินยอมจากผูท่ีไดรับการทาบทามดวย 

นายอภิชัย สุทธาโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นดวยเรื่องการขยายพันธมิตรดวยการเพ่ิมรายชื่อ

คณะกรรมการจากชมรมตาง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ปญหาขณะนี้องคกรกลัวเรื่องการแพรเชื้อ เศรษฐกิจ 

งบประมาณดานการพัฒนาอบรมนอยลง มหาวิทยาลัยมีขอไดเปรียบเรื่องหากจัดเปนศูนยการฝกอบรม จะทํา

ใหเอกชนสงบุคลากรเขามาอบรม ซ่ึงหากเปนพันธมิตรดวยกันจะมีความไดเปรียบ แตตองหาชองทางในการ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ มีความเชื่อม่ัน

ในศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาไปไกลกวาท่ีอ่ืน 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม ระบบการรับบริจาคเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-donation) ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้ไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยผูบริจาคสามารถสแกน

รหัสคิวอารโคดไดดวยตนเอง และยอดเงินท่ีรับบริจาคมานั้น สามารถสมทบเขาบัญชีการเงินของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และขอมูลจะถูกสงไปยังกรมสรรพากร ท้ังนี้ งานการเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัย จะทําบัญชีรายงานสรุปยอดท่ีไดรับบริจาค หรืออาจสรุปเปนรายเดือน ท้ังนี้จะนําเรียน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ เรื่องการดําเนินงานรับบริจาคเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Donation) ของ

มหาวิทยาลัย 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม (ราง) ระเบียบกองทุนความเสมอ

ภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณ ขณะนี้ยังอยูระหวางศึกษาขอมูล โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติกองทุน    

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงยังอยูในระหวางดําเนินการท้ังนี้จะขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือจัดทํา (ราง) ตอไป ท้ังนี้ไดนําเรื่องนี้ เขาท่ีประชุมรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาในเบื้องตน 

แลว ไดรับขอคิดเห็นท่ีตางกันพอสมควร หากมีความกาวหนาอยางไร จะนําเรียนตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ ความคืบหนา  (ราง) ระเบียบกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณ 

 

 /๓.๓ การรับ... 



๑๐ 

 

๓.๓ การรับบริจาคทุนการศึกษา จํานวน ๑ ราย 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม ดวยคุณวารุณี เตยตอวงศ 

มีความประสงคขอบริจาคเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษา โดยสมทบเขาในบัญชีการเงินของคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยผานระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

โดยมอบผานประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไดออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย และ

ใบรับเงินบริจาคระบบอิเล็กทรอนิกส (E-donation) กรมสรรพากร เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ซ่ึง   

ฝายเลขานุการไดนํายอดเงินจํานวนดังกลาวเขาระบบบัญชีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนท่ี

เรียบรอยแลว จึงทําใหยอดเงินของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี ๒๓ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒๘๘,๗๓๔.๗๑ บาท (สองแสนแปดหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยสามสิบสี่บาทเจ็ด

สิบเอ็ดสตางค) 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ แนวทางการจัดหาทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการจัดหา

ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยการสงจดหมายเชิญชวนรวมบริจาคเงินเพ่ือ

เปนทุนการศึกษาโดยเขาบัญชีการเงินของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒ ชองทาง ดังนี้ 

   ๔.๑.๑  การสงจดหมายเชิญชวนไปยังบริษัทเอกชน 

  นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอท่ีประชุม ไดนําขอมูลรายชื่อบริษัทท่ี

มีเครือขายการทํางานสวนตัวกับประธาน จํานวน ๑๕๐  รายชื่อ เพ่ือใหฝายเลขานุการพิจารณาคัดเลือกบริษัท

จํานวน ๕๐ รายชื่อ โดยพิจารณาจากบริษัทท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล 

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา และนําเสนอ (ราง) จดหมายเชิญชวน 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. ผูชวยศาสตราจารยรอยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหสงหนังสือใหครบ

ท้ัง ๑๕๐ บริษัท 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม จากรายชื่อท่ี

ฝายเลขานุการไดคัดเลือกมาแลวนั้น พบวาหลายบริษัทมีความม่ันคง และมีบางบริษัทท่ีมีความรูจักเปนการ

สวนตัว สนับสนุนใหสงหนังสือขอรับการสนับสนุน 

๓. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหทําหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก

ธนาคาร และขอใหปรับขอความในจดหมายใหมีความกระชับ รวมท้ังใหศึกษาขอกฎหมาย อาจเปนการเขาขาย

เรี่ยไรหรือไม 

/๔. ผูชวยศาสตราจารย... 



๑๑ 

 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เสนอใหเพ่ิมเติมขอมูลระดับข้ันของ

จํานวนเงิน เพ่ือใหผูบริจาคพิจารณาตัดสินใจ และใหคํานึงถึงกระดาษจดหมายใหมีความประณีต สวยงาม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสงหนังสือเชิญไปยังบริษัท จํานวน ๑๕๐ รายชื่อ และปรับขอความใน

จดหมายใหมีความกระชับ และใหเพ่ิมเติมเอกสารแนบขอมูลจํานวนทุนท่ีมอบใหนักศึกษา ยอนหลัง ๓ ป  

 

 ๔.๑.๒  การเชิญชวนศิษยเการวมทําบุญเนื่องในวันคลายวันเกิด 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเสนอแผนขอความประชาสัมพันธเชิญชวนศิษย

เการวมทําบุญเนื่องในวันคลายวันเกิด  

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. แกไขขอความ จากเดิม เปน “ใหการฉลองวันเกิดของคุณเปนการมอบทุนการศึกษา” 

๒. ควรเพ่ิมชองทางการเผยแพรลงในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธไปยังศิษยเกาเห็น

ควรใหสงขอความทางไลน 

๓. ควรเพ่ิมเติมขอมูลแสดงจํานวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม คณะกรรมการยังมีความ

ตองการศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ท้ังนี้ตองหาความ

พรอมในการท่ีจะไป 

 ท่ีประชุม รับทราบ  

 

 ๕.๒ การจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนบัณฑิตและการจัดการการศึกษารวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม  

 นายวิกรม ปติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม ตองการใหจัดการประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนบัณฑิตและการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสอบถามความตองการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น นอกเหนือจากหลักสูตรอบรมเรื่องความปลอดภัย หรือหลักสูตรดานภาษา เปนตน 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๕.๓ การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นัดหมายการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๒

กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

/เลิกประชุม... 



๑๒ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

       

 

    

(วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก) 

    ผูจดรายงานการประชุม 

 

(นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

  (อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

         (นายวิกรม ปติสุข) 

     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


