
  

 

 

  

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   ๔/๒๕๕๘  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย  
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  น้อมจิตระลึกถึงและร่วมใจ
ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องใน
วันที่  ๒  เมษายน  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ทรงเจริญพระชนมายุ 
๖๐ พรรษา  ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของ   
พสกนิกรชาวไทยตลอดไป 
 นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และกล่าวขอบคุณ
มหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยได้สวยงาม            
เป็นเรื่องที่น่ายินดีส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 
 
   
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการ      
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน  คดีหมายเลขด าที่ พ ๗๕๗/๒๕๕๗  
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โจทก์ กับ นายชัยโรจน์  อัศวพงษ์วุฒิ  จ าเลย  เมื่อวันที่  ๑๑  
มีนาคม  ๒๕๕๘  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็น
เพื่อด าเนินการดังนี้   
      ๑.๑  เรื่องระยะเวลาในการออกจากพื้นที่ของผู้ร้อง
ขอครอบครองปรปักษ์  ควรมีการเจรจาตกลงลดระยะเวลาจาก  
๑๕  เดือน  ให้เหลือเพียง  ๘  เดือนหรือช้าที่สุด  ๑๒  เดือน   
      ๑.๒  เรื่ องการให้ความอนุ เคราะห์การบริจาค  
มหาวิทยาลัยพึงระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายบริหาร  
ในเรื่องเงื่อนไขที่จะไปเกื้อหนุนฝ่ายผู้ร้องขอ 
       ๑.๓  เรื่ องการขอสิทธิ์ค้าขายในมหาวิทยาลัย 
(จ าหน่ายน้ าดื่ม)  มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์จ าหน่ายได้  แต่ต้องจ่าย    
ค่าเช่า  เท่าที่มหาวิทยาลัยจะอนุเคราะห์ได้  โดยให้ด าเนินการตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๑.๔  มหาวิทยาลัยควรมีความละเอียด  รอบคอบ    
ในการด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในขั้นตอนสุดท้ายให้ชัดเจน  
เพื่อให้เรื่องยุติและปฏิบัติได ้
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย รับทราบ  ผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้   
      ๒.๑  รายงานการปรับแก้ไขการออกแบบผังแม่บท
ทางกายภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อคิดเห็นเพื่อด าเนินการดังนี ้
   ๑)  โซนพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่จะพัฒนา
เป็นธุรกิจ  เป็นพื้นที่ท าเลทอง ซึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยในระยะยาว  ควรมีการทบทวนแนวทางการใช้พื้นที่  
เช่น  ควรตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้กึ่งศูนย์การค้า  จะเหมาะสมกว่าการ
ท าเป็นอพาร์ตเมนท์  ทั้งนี้   มหาวิทยาลัยควรท าการส ารวจ      
ความต้องการของชุมชนและศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนด าเนินการ 
  ๒)  ควรทบทวนเป้าหมาย  จ านวนนักศึกษา  
๒๐,๐๐๐  คน  แนวโน้มในอนาคตจ านวนนักศึกษาจะลดลง  
มหาวิทยาลัยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการจัดการเรียน
การสอนเป็นการบริการวิชาการ  หรือท าวิจัยเพิ่มขึ้น  การวางแผน
ในการก่อสร้างอาคารอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   ๓)  ควรท าผังให้มีระบบป้องกันน้ าท่วม  เช่น     
มีคลองรอบๆ ที่จะรองรับน้ าเนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณ  
น้ าหลาก   
  ๔)  ผังแม่บทควรแสดงให้เห็นคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
  ๕)  ควรจัดท าผังแม่บทระยะสั้น  ๑ – ๕ ปี โดย       
ลงรายละเอียดที่ชัดเจน  และแสดงให้เห็นว่าตึกเก่าที่มีอยู่เดิมเมื่อจะต้อง
ปรับสู่ Master Plan ของเก่าจะรื้อถอนอย่างไร  จะมีแผนอย่างไร   
 
 
 
 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ 
วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

ฉบับท่ี ๓๐ ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

      ทั้งนี้  เรื่องการออกแบบผังแม่บททางกายภาพของ
มหาวิทยาลัยได้มีการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังกรอบ
แนวคิด และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ๒  ครั้งแล้ว  และ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลา
พอสมควร  ในเบื้องต้นการพิจารณาด าเนินการจะให้อยู่ในอ านาจ
การตัดสินใจของมหาวิทยาลัย  แต่ถ้ามีความประสงค์จะให้สภา
มหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาผังแม่บทระยะสั้น ๑ - ๕ ปี ควรจัดท า
รายละเอียดให้มีความชัดเจนเพื่อประกอบในการพิจารณา    
      ๒.๒  รายงานผลการด าเนินการแก้ไขหลักสูตร  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ด าเนินการตรวจสอบและ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการปฏิบัติงานของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  วาระเชิงนโยบาย      
(การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป)  โดยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
        ๔.๑  รายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง  ๕  รายวิชา  ควร
มุ่งเน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีความ
พร้อมที่จะด ารงชีวิตในยุคศตวรรษที่  ๒๑  สามารถอยู่ในสังคม      
ชุมชน และเข้าสู่อาเซียนในระดับสากลได้  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต้องมีความชัดเจนและควรปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับบทบาทของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ  คือ  การรับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น 
       ๔.๒  เนือ่งด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  รายวิชาศึกษาทั่วไปควรเพิ่มทักษะการเรียนรู้  หรือ
การสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น 
      ๔.๓  วิชา GE ๑๐๒  อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  ควร
เพิ่มเรื่องความเป็นคนไทยและเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
ความส าเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  และควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะชีวิตเป็นผู้ให้ความส าคัญ
เรื่องสุขภาพ  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
      ๔.๔  ควรปลูกฝังให้บัณฑิตรักท้องถิ่น  และน าความรู้
กลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด 
      ๔.๕   ควรพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้รักการอ่านและให้ศึกษา
ประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความส าเร็จเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
      ๔.๖  วิชา GE ๑๐๔  ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิต  
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  ควรเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องความเป็นสากลให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 

      ๔.๗  ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน  เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง  
เหมาะสม  เมื่อต้องใช้ชีวิตกับประชาคมอาเซียน 
     ๔.๘  มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการพัฒนาเนื้อหาและ    
กลยุทธ์กระบวนการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นชุดวิชาการเรียนรู้
ใช้เป็นคู่มือการสอน  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  และคอบคลุมเนื้อหาของรายวิชายิ่งขึ้น 
      ๔.๙  มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องชุดวิชาการเรียนรู้  ร่วมพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศึกษา
ทั่วไป  ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
      ๔.๑๐  เนื่องด้วยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์  มหาวิทยาลัย
ควรตะหนักและให้ความส าคัญในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์  หรือถ้าเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์   ควรมีการพัฒนา
ให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้   เกิดความเข้าใจในเนื้อหาชุดวิชา  เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค ์
  ๕.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.กรรณกิา  อัมพุช  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา    
สัตวศาสตร์  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  และไม่เห็นชอบ
การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเคมี  ของอาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑  ราย   
 ๖. สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตร  ๔  ปี  
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ด้านงบประมาณและการ
ด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส ๑  (๑ ตุลาคม  – ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิไว้ดังนี ้
      ๗.๑  ควรมีคณะผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทผู้ตรวจสอบ  
ร่วมท างานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย  และควรเพิ่มรายละเอียดในการติดตาม  
ตรวจสอบระบบรายได้-รายจ่าย  และระบบบัญชีจะท าให้ผลการ
ตรวจสอบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
      ๗.๒   ควรมีการลงไปติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  ของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ จะเป็นประโยชน์ในการให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของหน่วยงาน 
      ๗.๓  ควรจัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการที่สามารถรายงานผลให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทาง
วินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จ านวน  ๑  ราย 
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