
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  เนื่องด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ท่านเดิมหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  บัดนี้  ประธานสภาคณาจารย์ฯ       
ท่านใหม่ได้เข้ามาท าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ขอแสดงความ
ยินดีกับอาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒๒  
มิถุนายน  ๒๕๕๘  และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
เป็นนัดแรกในการประชุมครั้งนี ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบวาระเชิงนโยบายการพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้กรอบแนวคิดและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายไว้ดังนี้ 
      ๑.๑  มหาวิทยาลัยควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิด  
เรื่องการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน  และควรก าหนดเป็นนโยบายเรื่องการ
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      ๑.๒  ควรจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา  ๕  ปี  และก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ให้มีความเชื่อมโยงในแต่ละปี  เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      ๑.๓  ควรก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ ให้ชัดเจน  และมหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายในการผลิต
บัณฑิต  เช่น  จะผลิตบัณฑิตส าหรับรองรับตลาดแรงงานหรือส าหรับ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต  ต้องก าหนดจุดเด่นของมหาวิทยาลัย        
ให้ชัดเจน 
      ๑.๔  ควรก าหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่บัณฑิต
จะต้องมีก่อนส าเร็จการศึกษา  เช่น  จะต้องมีความรู้  มีคุณธรรม  เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การปรับตัวเข้ากับคนง่าย  โดยก าหนดคุณสมบัติ  
ประมาณ ๕-๖ ข้อ  ให้มีความชัดเจน  เพื่อเป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๑.๕  การพัฒนานักศึกษาควรพัฒนาให้เต็มรูปแบบ  ควรมี
การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  และอาจารย์ต้องร่วมมือกันระดมความคิด  ออกแบบ
กิจกรรมนอกห้องเรียน  ในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีภาพตามอัตลักษณ์ที่เป็นเป้าหมาย 
      ๑.๖  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ต้องเป็นกิจกรรมหรือเวที
ที่นักศกึษาได้ลงมือปฏิบัติหรือร่วมมีบทบาทส าคัญ  เพื่อน าประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
      ๑.๗  ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายเชิงพฤติกรรม  
และมีการประเมินผลด้านพฤติกรรมที่ชัดเจน 
        ๑.๘  ในการจัดกิจกรรมต้องสร้างกรอบความคิดของ            
แต่ละกิจกรรม  และท าให้นักศึกษามีความรู้  เกิดความรู้สึกว่าการท า
กิจกรรมต่างๆ   มีความหมายและมีความส าคัญอย่างไร 
      ๑.๙  ตารางวิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  กิจกรรม
บังคับ  ควรหลีกเลี่ยงค าว่าบังคับ  ควรใช้ค าว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย   
จัดให้กับกิจกรรมที่นักศึกษาคิดขึ้นเอง 
      ๑.๑๐  การพัฒนาคนต้องมองให้ครบทุกมิติ  จึงจะเป็นการ
พัฒนาที่สมดุล  แผนพัฒนานักศึกษาต้องปรับให้มีการพัฒนา                
ครบทั้ง   ๕  ด้าน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.)  คือ  ๑) คุณธรรม จริยธรรม  ๒) ความรู้  ๓) ปัญญา  ๔) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ๕) ด้านทักษะ             
เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๑.๑๑  ควรแยกกิจกรรมหลักให้ชัดเจน  เช่น  กิจกรรมพัฒนา
สติปัญญา  กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม  กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย  
กิจกรรมพัฒนาด้านจริยธรรม  และจัดกิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะในแต่ละด้านตามที่ก าหนด 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘ 
วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ฉบับท่ี ๓๓ ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

      ๑.๑๒  กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตยและ   
ธรรมาภิบาล  ควรเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพ  ความแตกต่างระหว่าบุคคล  และการใช้
สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา  เช่น  จัดค่ายอาสา  การส่งเสริมการเรียนรู้
ตามเวทีสาธารณะ  ระดับคณะ  มหาวิทยาลัย  หรือน าสู่เรื่องชุมชน  สังคม  
และควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมให้เห็นภาพกิจกรรมที่จะน าสู่การพัฒนา  
คุณลักษณะประชาธิปไตย  โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกับสังคมให้มากขึ้น 
      ๑.๑๓  กิจกรรมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ  ควรจัดให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
โดยจัดให้มีการเข้าค่าย  ๓-๕  วัน  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงประจักษ์     
และได้ลงมือปฏิบัติจริง  จะท าให้นักศึกษาซาบซึ้ง  เกิดความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      ๑.๑๔  กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นไทย  
วัฒนธรรมไทย  และบุคลิกภาพเฉพาะวิชาชีพ  มีความส าคัญมาก  ควรจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยเชิญหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะวิชาชีพมาช่วยสอนเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับบุคลิกภาพก่อนที่
บัณฑิตจะเข้าสู่สังคมคนท างาน 
      ๑.๑๕  ควรเพิ่มกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและการ
แนะแนวเพื่อดูแลนักศึกษาในแง่จิตวิทยา  และเพิ่มกิจกรรมการ
หางานให้นักศึกษาท าเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
และมีรายได้ระหว่างเรียน 
      ๑.๑๖  ในภาพรวม  การพัฒนานักศึกษาถือว่าเป็น
กลไกที่ ส าคัญในการใช้ เป็นเครื่ องมือพัฒนามหาวิทยาลั ย  
เพราะฉะนั้น  กรอบความคิดที่จะเป็นกลไกหรือกลยุทธ์ในการ
พัฒนาจึงไม่ได้อยู่เพียงการจัดกิจกรรม  แต่เกิดจากสิ่งที่นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ต้องมองให้ครอบคลุม  เช่น  มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา     
จะใช้หอพักอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๑.๑๗  ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  น ากรอบแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง  แผนงาน      
ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนานักศึกษา  
โดยระดมความคิดเห็นในภาพของมหาวิทยาลัย  และอาจจะเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษาเพื่อให้มีตัวแบบในการท างาน  จะเกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต     
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับปริญญาตรี  
๑๒๘  ราย  ระดับปริญญาโท  ๑๖  ราย  และระดับปริญญาเอก  ๑๐  ราย  
รวมทั้งสิ้น  ๑๕๔  ราย  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘  วันที่  
๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  
๒๕๕๘  และวันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยมอบหมายให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
      ๒.๑  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ
และจัดท าข้อมูล  จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี  และ
จ านวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ย้อนหลังไป  ๕  ปี  
พร้อมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นว่าในอีก  ๕  ปีข้างหน้าจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยจ านวนเท่าใด  โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อื่น  ๆ ว่าเป็นอย่างไร  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 
       ๒.๒  ควรให้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษากฎหมายกรณีบุคคล      
ที่ลงนามในหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความเผยแพร่วารสารของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นบุคคลคนเดียวกันกับคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในประเด็นการเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยให้ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือฝ่ายนิติกรช่วยวินิจฉัย     
ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว  
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี   ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 
 
       

 


