
  

 

 

 

 
 
 
 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   ๙/๒๕๕๗  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งเรื่องการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและมอบให้อธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติม 
  อธิการบดีแจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  จ านวน  
๒  เรื่อง  ดังนี้   
 ๑.  เรื่องการควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ               
ทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่องการใช้โปรแกรมการ
ตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม  “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”         
เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงาน
วิชาการและวรรณกรรม  ทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน าสู่การปฏิบัติต่อไป 
  ๒.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ     
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                       
รองศาสตราจารย์   
 
 
 
 
 
 

 
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา มีดังนี ้
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  แผนการด าเนินงานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
       ๑.๑  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเรื่องกิจการนักศึกษา 
(Student Affairs) และพัฒนากระบวนการของกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (Student Development Activities) ให้ครอบคลุมขอบข่าย
ของงานทุกมิติ  เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาส าเร็จตามเป้าหมาย 
      ๑.๒  มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน  
โดยแสดงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  กระบวนการในการด าเนินงาน  
พร้อมทั้งแสดงกิจกรรมที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย  กิจกรรมที่
ด าเนินการโดยคณะ  และกิจกรรมที่นักศึกษาคิดและด าเนินการเองได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๓  งานกิจการนักศึกษาควรให้ความส าคัญกับองค์การ
นักศึกษา  เพราะเป็นระบบงานในการพัฒนานักศึกษา  เรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย 
 ๑.๔  งานกิจการนักศึกษามุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ   เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์  เตรียมตัวสู่สังคมวัยท างาน  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วางแผนจัดท าโครงการต่าง  ๆและลงมือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน  ตามจุดประสงค์ และใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบ   นักศึกษาจะได้เรียนรู้ เรื่องประชาธิปไตย  และเรื่อง              
ธรรมาภิบาล  เพื่อการเป็นบัณฑิตยุคศตวรรษที่  ๒๑  โดยมีกองพัฒนา
นักศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม
จนประสบความส าเร็จ  
       ๑.๕  ควรจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
หรือจัดให้นักศึกษาได้รับการอบรมเรื่องศาสตร์ของพระราชา  เช่น          
โครงการปิดทองหลังพระ  หรือโครงการช่างหัวมัน  เพื่อสร้างความผูกพัน
และสร้างความภาคภูมิใจให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงรกรณ์  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงรับมหาวิทยาลัยไว้              
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

     ๑.๖  ควรมีกิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม 

     ๑.๗  การจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ควรมีการเชื่อมโยงกับรายวิชาศึกษา
ทั่ วไป  (General Education)  และควรมีการก าหนดกิจกรรมและ
กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน 

     ๑.๘  ควรพัฒนาให้เกิดกระบวนการที่จะให้อาจารย์ทุกคน
รับผิดชอบ  ดูแลนักศึกษาและให้ตระหนักเรื่องภาวะผู้น าในการเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

      ๑.๙  การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  ควรเริ่มตั้งแต่การสร้างหลักสูตร  โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ภาคเอกชน  และอาจมีสภาที่ปรึกษา  หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา  โดยเรียน
เชิญคณะกรรมการจากบุคคลหลากหลายอาชีพ  ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อให้ทราบความต้องการของนายจ้าง  จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ให้สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

     ๑.๑๐  ควรมีการปรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  เป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  เพราะนักศึกษาจะได้มีโอกาส        
เข้าร่วมกิจกรรม  และควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๗ 

วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 

ฉบับท่ี ๒๒ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 



๒ 

  

     ๑.๑๑  มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม  และสร้างกระบวนการ
ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ  ดังนี้  สถานประกอบการไม่ต้องการคนเก่งที่สุด  เพราะคนเก่ง
สามารถฝึกฝนได้  แต่ต้องการคนดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความ        
เอื้ออาทร  และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร   

     ๑.๑๒  เพื่อให้การวางแผนพัฒนานักศึกษาในยุคศตวรรษที่  
๒๑  ส าเร็จตามเป้าหมาย  ควรด าเนินการดังนี้ 

 ๑)  มหาวิทยาลัยควรศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอนในยุคศตวรรษที่  ๒๑  เพื่อน าสู่การพัฒนา 

 ๒)  มหาวิทยาลัยควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  หรือมุมมองของสังคมที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย         
ย้อนหลังไป  ๓-๔ ปี เพื่อน าสู่การพัฒนานักศึกษา 

 ๓)  มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาหลักคิด  วิธีการ  ของ
กิจการนักศึกษา  โดยก าหนดทิศทางและเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิต      
ที่ต้องการ  และต้องเห็นความส าคัญของงานอย่างจริงจัง 
 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องน ากรอบ
แนวคิดและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการ
ให้ครอบคลุมต่อไป 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการรับนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีนักศึกษาใหม่ รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๒,๔๗๘  คน 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา              
รัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๔  ราย  และสาขาวิชาการจัดการเพื่อความ
มั่นคง  จ านวน  ๒  ราย  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๖  ราย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗   และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๓.๑  ปฏิทินก าหนดวันประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ได้ก าหนดวาระการประชุม  วาระการอนุมัติผลผู้ส าเร็จการศึกษา  
และวาระค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ไว้ชัดเจน  ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ    
      ๓.๒  มอบหมายให้อธิการบดี   ส ารวจ  ตรวจสอบ  
กระบวนการปฏิบัติงานและพิจารณาด าเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
ในเรื่องวาระการประชุม  ตามปฏิทินก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามก าหนด   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และคณะกรรมการ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๔.๑  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีใบประกอบวิชาชีพครู  
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษา  โดยจัด
การศึกษา  ๒  แบบ  ๑)  หลักสูตรส าหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว  
และ  ๒)  ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  อาจจะจัดให้เรียน
พื้นฐานกลุ่มวิชาชีพครูเพิ่ม  เป็นการเปิดโอกาสที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 
      ๔.๒  ให้ทบทวนและตรวจสอบหลักเกณฑ์การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในระดับปริญญาเอก  ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 

      ๔.๓   ให้ตรวจสอบรายละเอียด  และความถูกต้องของ
หลักสูตรก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
  ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย   
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๗   
   โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข
ข้อความและเนื้อหาของข้อบังคับให้มีความสอดคล้องกัน 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ภาระงาน
ขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ  
เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ  จ านวน  ๕  ราย  ดังนี้   
      ๗.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์  ประธาน
กรรมการ 
      ๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมการ 
      ๗.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการ 
      ๗.๔  อาจารย์วิภาวี  ซาตะนัย      กรรมการ 
      ๗.๕  อาจารย์ธนาวุฒิ  วงษ์อนันต์    กรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งนี้  ให้น าเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่  ๒๘  
สิงหาคม  ๒๕๕๗   
 
 
 
 
 
 
 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  กรณีหนังสือร้องเรียน  กรณีแจ้งความและเผยแพร่              
ทางสื่ อสารมวลชน  ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการบริหารการเงิน  
การงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)  ในการบริหารงานบุคคล             
ที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายบริหารและอาจารย์ (พนักงาน) บางส่วน          
จนน าไปสู่ความขัดแย้ง  ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์             
ของมหาวิทยาลัย  (ซึ่งมีจดหมายบอกเล่าสถานการณ์ดังกล่าวถึง    
นายกสภามหาวิทยาลัย)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  จ านวน  ๕ ราย  ดังนี้   
       ๘.๑  นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ                   ประธานกรรมการ 
      ๘.๒  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน   ค าดี                 กรรมการ 
         ๘.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ   สุวรรณบล   กรรมการ 
      ๘.๔  รองศาสตราจารย์ชาคริต   อนันทราวัน    กรรมการ 
      ๘.๕  นายศานิตย์  นาคสุขศรี                         กรรมการ 
      ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการได้จัดท า
สรุปรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว   


