
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   ๖/๒๕๕๘  เม่ือวัน
พฤหัสบดีที่  ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๘   ที่ผ่านมาน้ัน  นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  กรณีอาจารย์แจ้งความต่อพนักงานต ารวจ   และเผยแพร่ทาง
สื่อสารมวลชน  ดังน้ี 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  โดยมอบให้นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ  เป็นประธานกรรมการ  
ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  เม่ือวันที่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ประธาน
กรรมการ  ได้น าเรียนผลค าวินิจฉัยให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว  และวันน้ี
คณะกรรมการได้จัดท าค าวินิจฉัยกลางและเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังน้ี 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เชิงกลยุทธ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
       ๑.๑  ควรพิจารณาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต  
และจัดท าข้อบังคับหรือระเบียบเฉพาะของโรงเรียนสาธิต  เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการบริหารจัดการ 
      ๑.๒  ควรเร่งจัดท าระเบียบว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต  เพ่ือจะได้มีแนวทางในการด าเนินการและเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
      ๑.๓  ควรพิจารณาการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ระบบของสะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM  Education)  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน              
ด้านวิทยาศาสตร์  จะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกนักเรียนที่ เก่ง             
ด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๑.๔  เรื่องการหารายได้ของโรงเรียนสาธิต  ควรเปิดเป็น
โรงเรียนกวดวิชา  โดยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่สอนเก่งๆ หรือ
นักศึกษาที่มีความสามารถในการสอนและต้องการหาทุนในการศึกษา      
เล่าเรียน  มีโอกาสสอน 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  ด้านงบประมาณ  และโครงการ/กิจกรรม  ไตรมาส ๒ (๑  ตุลาคม  
๒๕๕๗ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘)  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี   
      ๒.๑  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๒ ในภาพรวม
เบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้า (ร้อยละ ๓๓.๑๔)  หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย          
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรเร่งรัดด าเนินการ 
      ๒.๒  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานหรือ
กิจกรรมที่โดดเด่น  ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยมีการร่วมมือเป็น
เครือข่าย  และพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นระบบสามารถอ้างอิงได้ 
      ๒.๓  ควรเพ่ิมระเบียบวาระเพ่ือทราบเรื่องรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย     
  ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  กระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
อธิการบดี  และคณบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
  ๔.  สภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  วาระเชิงนโยบาย  การพัฒนา
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี   โดยสภามหาวิทยาลัยได้สรุปหลักการและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมที่จะต้องปรับปรุงแผนพัฒนาอาจารย์  ดังน้ี 
           ๔.๑   การจัดท า Flow Chart ระบบการพัฒนาอาจารย์  
ขั้นตอนการประเมินการต่อสัญญาจ้าง  ให้แก้ไขข้อความเป็น  “ประเมิน
การต่อสัญญาจ้างแต่ละระยะโดยเน้นการพัฒนา/เพ่ิมผลงานทางวิชาการ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ 
วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

ฉบับที่ ๓๒ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

      ๔.๒  ควรเพ่ิมกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์  ๓  กลยุทธ์   
              ๑)  การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการโดยการ
ท าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ  :  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดทีมงานวิจัย  มีแผนการอบรม               
เชิงปฏิบัติการ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานวิจัย  จัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องหัวข้อวิจัยที่ดี  การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
(Research Proposal)  ที่ดี  หรือการพัฒนางานวิจัยไปถึงนโยบาย
สาธารณะ  โดยแยกเป็นสายวิทยาศาสตร์  กับ สายสังคมศาสตร์        
จะสามารถท าให้สร้างงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  สร้าง
ชื่อเสียงและส่งเสริมความก้าวหน้าของคณาจารย์ 
  ๒)  การพัฒนาอาจารย์น ามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ  :  โดยสร้างทีมอาจารย์ที่เก่งๆ ในแต่ละสาขาและสนับสนุน
อย่างจริงจังในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ  เช่น  อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องท้องถิ่น 
  ๓)  การพัฒนาบุคลากรส าหรับการบริหารงาน
วิชาการ  :  เป็นการวางแผนจัดวางตัวบุคคลในบทบาทหน้าที่ต่าง  ๆ 
สนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
      ๔.๓  ควรมีข้อก าหนดคุณลักษณะที่ ดีของอาจารย์
มหาวิทยาลัย  และพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด   
      ๔.๔  อาจารย์มีความส าคัญที่สุดในการน ามหาวิทยาลัย        
สู่ความเจริญรุ่งเรือง  อาจารย์จึงต้องปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  ในเรื่องการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการและ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
      ๔.๕  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากระบวนการให้
ทุนการศึกษาแก่อาจารย์  โดยเฉพาะระบบการคัดเลือกอาจารย์         
ผู้ขอรับทุนศึกษาต่อ  เพ่ือลดปัญหาการเรียนไม่จบ 
      ๔.๖  ควรมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้
ให้กับอาจารย์  และมีกระบวนการผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทที่ยังไม่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสร้างผลงานวิชาการเพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
      ๔.๗  อาจารย์ควรมีผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์  
เผยแพร่  และต้องท าวิจัย  มีการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
      ๔.๘  อาจารย์ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย (Research Based Learning)  และใช้งานวิจัย
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
      ๔.๙  ควรมีศูนย์การวิจัยปฏิบัติการ  (Action Research 
Center)  ท าหน้าที่ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์     
โดยจัดให้มีระบบที่ปรึกษางานวิจัย  สร้างให้มีการท าวิจัยเป็นกลุ่มและให้
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
      ๔.๑๐  มหาวิทยาลัยควรลองคิดปรับกรอบการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์  เดิมก าหนดเป้าหมายจากความส าเร็จของ
อาจารย์เป็นตัวต้ัง  ปรับเปลี่ยนเป็นใช้เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เป็นตัวต้ัง  ภารกิจของอาจารย์  คือ  การสอน  การท าวิจัย  บริการ
วิชาการ  น ามาเป็นโจทย์ในการพัฒนา  ท าอย่างไรจะให้อาจารย์สอน
บัณฑิตได้ดี  ท าวิจัยได้  และมีงานบริการวิชาการ 
 

       ๔.๑๑  มหาวิทยาลัยและฝ่ายวิชาการ  จะต้องน า
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ไปคิดวิเคราะห์  มองภาพ           
ท าระบบการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  เพ่ือน าสู่การ
พัฒนาและไม่ควรแยกอาจารย์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย            
ควรพัฒนาไปพร้อมกัน  จะเกิดประโยชน์ทั้งอาจารย์และมหาวิทยาลัย 
      ๔.๑๒  ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  ข้อบังคับที่จะปรับใหม่  และข้อบังคับเดิมควรมี
ความสัมพันธ์กัน 
      ๔.๑๓  ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องการขอผลงานทางวิชาการ  
โดยให้ตรวจสอบระยะเวลาของแต่ละกระบวนการของอาจารย์ทุกคน  ระยะเวลา
ช้าที่สุดเท่าไร  และเร็วที่สดุเทา่ไร  เพราะธรรมาภิบาล  ต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 ๕.  สภามหาวทิยาลัยมีมติ  ให้เพิกถอนปรญิญาบัตร  นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จ านวน  ๑  ราย  และ
ให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ได้รับการอนุมัติปริญญา
บัตรย้อนหลัง  ๓  ปี  และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบโดยเร็ว 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ณพัฐอร  บัวฉุน  พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ า
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  ๒  มีนาคม  
๒๕๕๘   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งต้ัง  อาจารย์ ดร.เรืองเดช   
เร่งเพียร  ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ทั้งน้ี
ต้ังแต่วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน   และการยกเว้น
การเรียนรายวิชา   พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการด าเนินการทางวินัย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จ านวน  ๑  ราย   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัยมีมติ  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๗  ราย  ดังน้ี 
        ๑๐.๑  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นประธานกรรมการ 
        ๑๐.๒  อาจารย์วิภาวี   ซาตะนัย  ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
          ๑๐.๓  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  เป็นกรรมการ 
        ๑๐.๔  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  เป็นกรรมการ 
        ๑๐.๕  รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์   เป็นกรรมการ 
        ๑๐.๖  อาจารย์ ดร.นิสา  พักตร์วิไล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  เป็นกรรมการ 
        ๑๐.๗  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 


