
  

 

 

  

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   ๓/๒๕๕๘  เม่ือวัน
พฤหัสบดีที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘   ที่ผ่านมาน้ัน  นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งเรื่องขอเพ่ิมระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา  เรื่องการอนุมัติปริญญาบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาที่จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการครูในช่วงเดือน
มีนาคม  ๒๕๕๘ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังน้ี 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
โครงการ กิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘  คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงวิธี
หรือกระบวนการที่จะท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นดังน้ี 
       ๑.๑  มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีใน
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ร่วมมือกับเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือพบปะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จัดโครงการอบรมสัมมนาส าหรับครูแนะแนว  หรือร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ในการรับนักศึกษา  
      ๑.๒  มหาวิทยาลัยควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่  
เช่น  นักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โรงเรียนมัธยมห่างไกล
หรือกลุ่มคนท างานในสถานประกอบการทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 
      ๑.๓  มหาวิทยาลัยควรทุ่มเทและเห็นความส าคัญ
เรื่องการประชาสัมพันธ์  เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาด
ค่อนข้างสูง  ควรมีการวิเคราะห์งบประมาณที่จะท าโครงการเชิงรุก  
หรืออาจจะจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์คัพ”  โดยการหาผู้สนับสนุนและคัดเลือกนักกีฬาที่ มี
ชื่อเสียงมาร่วมแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๑.๔  มหาวิทยาลัยควรท าการวิเคราะห์สถิตินักศึกษา  
โดยแยกเป็นรายคณะและจังหวัด  เพ่ือจะได้ทราบว่านักศึกษา    
ที่มาเรียนส่วนมากมาจากที่ใด  และควรมีสถิติการท างานของ
บัณฑิตย้อนหลังหรือถ้ามีข้อมูลศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจะเป็นประโยชน์
ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  
      ๑.๕  มหาวิทยาลัยควรวางแผนรับสมัครนักศึกษา    
ให้เร็วขึ้น  อาจจะมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยจัดกิจกรรม
สัญจรร่วมมือกับโรงเรียนรับสมัครนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเปิดภาคเรียน 
หรือต้ังแต่เริ่มเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๑.๖  ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับเทคนิคและหลักการ
ให้ทุนการศึกษา  ควรมีรายละเอียดในการจัดสรรทุนและ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนให้ชัดเจน  เช่น  แต่ละคณะมีจ านวนกี่ทุน  
ควรมีการเพ่ิมจ านวนทุนให้มากขึ้น  อย่างน้อยคณะละ  ๑๐ 
เปอร์เซ็น  การจัดสรรทุนควรพิจารณาเด็กเรียนดีและเด็กที่มีฐานะ
ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์  และควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องทุน
สนับสนุนการศึกษาผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์และสื่ออื่นๆ      
เป็นการดึงดูดและโน้มน้าวผู้เรียน 

 
      ๑.๗  ควรมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้
สามารถรับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือหลักสูตรที่ส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการมากกว่าเป็น
ลูกจ้าง 
      ๑.๘  มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการพัฒนาและจัดท า
หลักสูตรส าหรับคนท างานอาจจะจัดการเรียนการสอน  ๔  วัน     
ให้ท างาน  ๓  วัน  เพ่ือรองรับเป้าหมายกลุ่มคนท างาน 
      ๑.๙  คณะต่างๆ ต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
จัดการเชิงรุกโดยน าเสนอหลักสูตรที่เป็นจุดเด่น  หรือเป็นจุดขาย
ของคณะ  ช่วยกันดูแลและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

ฉบับที่ ๒๙ ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘ 
มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 

วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

      ๑.๑๐  จุดแข็งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
คือ  มีความพิเศษในการดูแลนักศึกษาค่อนข้างจะเป็นครอบครัว
และอบอุ่นมากกว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆ  จึงสามารถประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครองสบายใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   
      ๑.๑๑  มหาวิทยาลัยควรมองถึงการปรับปรุงข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
      ๑.๑๒  มหาวิทยาลัยควรมีแผนรองรับการปรับเปลี่ยน  
โครงสร้างทรัพยากรมนุษย์  เพราะในอีก  ๑๐  ปีข้างหน้า  จ านวน
ประชากรจะลดลง  จ านวนเด็กจะลดลง  และควรปรับระบบเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ   
      ๑.๑๓  ควรจัดท าแผนกลยุทธ์  และก าหนดเป้าหมาย
ในการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ควบคู่ไปกับ
การจัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เน่ืองจาก
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการแข่งขันสูง 
      ๑.๑๔  ควรมีการส ารวจศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
จะสามารถท าอะไรใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ทดแทนรายได้จากการ  
จัดการศึกษาที่ลดลง  เช่น  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  พัฒนา
ทักษะวิชาชีพส าหรับกลุ่มคนท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  ไม่เห็นชอบในบันทึกข้อตกลง     
ข้อ ๑-๔  คดีหมายเลขด าที่ พ ๗๕๗/๒๕๕๗  ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โจทก์ กับนายชัยโรจน์  
อัศวพงษ์วุฒิ  จ าเลย  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และมี
ความเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน  
ในเรื่องของเวลาการออกจากพ้ืนที่และค่ารื้อถอนขนย้าย  ดังน้ี 
      ๒.๑  หากจ าเป็นต้องผ่อนผันเวลาให้ผู้บุกรุกรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพิพาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แล้ว  ก็ควรก าหนดระยะเวลา
ให้เพียงระยะสั้นเท่าที่จ าเป็นเท่าน้ัน  เช่น  ภายในเวลาไม่เกิน ๓-๖ 
เดือน  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องน าที่ดินดังกล่าว
มาพัฒนาใช้ประโยชน์ 
      ๒.๒  เรื่องค่าชดเชย ค่ารื้อถอนขนย้าย  มหาวิทยาลัย
ไม่อาจจ่ายค่ารื้อถอนขนย้ายได้  เพราะเป็นการใช้จ่ายที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  แต่มหาวิทยาลัยอาจให้ความอนุเคราะห์ที่ไม่ขัดด้วย
กฎหมายได้ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง  การก าหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน  ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษา   
ภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๔๑  ราย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
จ านวน  ๘๓  ราย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑๓๗  ราย  
และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน  ๗๔  ราย  รวมจ านวน
ทั้งสิ้น  ๓๓๕  ราย  โดยมีผลต้ังแต่วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘   
 

    

             
โครงการสัมมนา เรื่อง “บทบาทของวิชาศึกษาท่ัวไปกับการสรา้งคนไทยยุคใหม่” 

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ห้องราชนครินทร์ ชัน้ ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 
                                                                                                                       

                   

   

 


