
  

 

 

  

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่   ๑/๒๕๕๘  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๘   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย  
กล่าวสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และมีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ  จ านวน  ๒  เรื่อง   
  ๑.  มอบให้ ผศ.ร.ท.หญิง วิภาวี  เกียรติศิริ  เลขานุการแจ้งเรื่อง
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้   
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๑/พิเศษ  เมื่อวันที่  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๖  เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง   
นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์   ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  บัดนี้ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๗  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  และในการประชุมครั้งนี้
ท่านได้เข้าประชุมเป็นนัดแรก    
 ๒.  มอบให้   รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์   อธิการบดี  แจ้งเรื่อง
โครงการประชุมสัมมนา  เรื่อง  “ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ”  ดังนี ้
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ก าหนดจัดสัมมนา  เรื่อง  
“ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ”  ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๔  มกราคม  ๒๕๕๘     
โดยร่วมกับคุรุสภา  และส านักเลขาธิการสภาการศึกษา   ในโอกาสวันครู
วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่สร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมและชุมชน  ในการมีบทบาทส าคัญทางดา้นวิชาการและการขับเคลื่อน
ตามนโยบายสาธารณะ   ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  
รตะนานุกูล  เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นประธานและบรรยายพิเศษใน
หัวข้อเรื่อง “นโยบายการผลิตและพัฒนาครู”  และขอเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว 
 

 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.   สภามหาวิทยาลัย  รับทราบแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๑.๑  ควรมีการทบทวนแนวคิดหลัก (Concept)  
ของโรงเรียนสาธิตในเรื่องบทบาทและสถานภาพของโรงเรียนสาธิต  
ต้องมีความชัดเจนเพื่อการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ๑)  บทบาทของโรงเรียนสาธิตจะก าหนดเป็น
โรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นกลไก  เคร่ืองมือ  ของคณะครุศาสตร์  หรือ
เป็นโรงเรียนสาธิตที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ 
  ๒)  สถานภาพของโรงเรียนสาธิต  จะก าหนด
เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะครุศาสตร์หรือเป็นหน่วยงานอิสระ  
รายละเอียดในการบริหารจัดการควรมีความชัดเจน 
      ๑.๒   ควรมี การเชื่ อมโยงระหว่ างโรงเรี ยนสาธิ ต  
มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ควรได้ใช้
โรงเรียนสาธิตเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อาจารย์โรงเรียนสาธิต  
ควรมีโอกาสสอนนักศึกษา  ควรปรับปรุงพัฒนาข้อบังคับเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและ
เรื่องของคุณวุฒิ  เช่น  สามารถด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งครูช านาญการ
หรือสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
      ๑.๓   ควรมีการออกแบบวิธีการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิต  ให้ เป็นคนที่สมบูรณ์   ทั้ งด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  และควรปลูกฝังอัตลักษณ์  เรื่อง  ความเป็นไทยควบคู่
ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
      ๑.๔   โรงเรียนสาธิต  ควรมีการบริหารจัดการและพัฒนา
แบบอิสระ  แยกต่างหากจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเป็นหน่วยงานภายใน  และควรจัดท าข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
พัฒนาทุก  ๆด้าน 
      ๑.๕   ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน
สาธิต  ให้มีความชัดเจน  ควรก าหนดเป้าหมายที่จะด าเนินการใน       
๑  ปี  หรือเป้าหมายภายใน  ๕  ปี  โรงเรียนสาธิตจะตอบสนองสังคม
อย่างไร  การก าหนดเอกลักษณ์  จุดเด่นเน้นความเป็นเลิศด้านใด  
จ านวนนักศึกษาเท่าใด  หรือหลักสูตรนานาชาติจะเป็นอย่างไร   

 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนสาธิตทบทวนกรอบแนวคิด (Concept)  ของโรงเรียนสาธิต
ในเรื่องบทบาท  สถานภาพ  ถ้าจ าเป็นจะต้องปรับปรุงข้อบังคับเสีย
ใหม่ก็สมควรด าเนินการ  พร้อมทั้งให้น ากรอบแนวคิดจากสภา
มหาวิทยาลัย  ไปปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีความชัดเจน  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  อีกครั้ง    
 
 

ฉบับท่ี ๒๗ ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี   และคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โดย ให้มหาวิทยาลัยและคณะน า
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป    
  ๓.   สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา  (Improvement Plan)  โดยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ให้มีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.   สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี    
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๘    
 ๕.   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วย  คณะกรรมการประจ าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  
๒๕๕๘ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัย  น าผลการ
ด าเนินการทางวินัยไปทบทวน   
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

  

 
 

  นายจรูญ  ถาวรจกัร์ นายกสภามหาวิทยาลยั นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ กรรมการการสภามหาวิทยาลยั  และนางศรีวกิาร์  เมฆธวชัชัยกลุ  
ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย ร่วมการประชุมสัมมนา เร่ือง “การปฏิรูปครูเพ่ือปฏิรูปประเทศ” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม  ๒๕๕๘    
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อเร่ือง  “นโยบายการผลิต
และพัฒนาครู”  ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา  ปาฐกถาเร่ือง  “บทบาทครุศาสตร์ในการปฏิรูปครู”  และรองศาสตราจารย์      
ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  และคณะ  ร่วมเสนอผลการศึกษาวิจัย  “แนวทางการจัดครุศึกษาฐานวิชาชีพ”  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย  ผู้แทนจาก
คุรุสภาและสภาการศึกษา  คณาจารยจ์ากมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ อาจารย์จากเขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนเครือข่าย นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  จ านวน  ๓๐๐ คน    
       

               

                                          

 

 

 

 

  
    


