
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. 

 

 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖    
     ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ 
สิ งหาคม ๒๕๕๗ ซึ่ งเสร็ จสิ้ นไปเป็นที่ เรี ยบร้ อย นั้ น 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยยึดแนวทางการประเมิน
คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมอย่างไม่เป็น
ทางการ ๔.๖๐ คะแนน  
                      

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
     
 

ที่ประชุมรับทราบ 
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑. ควรท าการตลาดเชิงรุกเพื่อให้ได้จ านวนนักเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
    ๒. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ ควรด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
แต่ละศูนย์การศึกษาควรมีความโดดเด่นของแต่ละศูนย์
การศึกษาที่ชัดเจน  
    ๓. ควรน าการจัดการความรู้ (Work-based education) ซึ่ง
ประกอบด้วยการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างาน
จริง (Work-based Learning) ความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอด (Work-based teaching) และความรู้จากการวิจัยและ
น ามาถ่ายทอด (Work-based researching) จะท าให้เกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  
    ๔. การเรียนการสอนยุคใหม่ควรมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ งมหาวิทยาลัยควรน าระบบเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 

 



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
      ๕. การบริหารจัดการด้านงบประมาณควรด าเนินการให้เกิด

ความคุ้มค่าและเกิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด  
     ๖. เนื้อหารายงานควรเพิ่มเติมข้อมูลด้านการฝึกปฏิบัติการ
สอน ด้านการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่จัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รวมถึงข้อมูลของผลงาน
ดีเด่นในรอบปีที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ควรเพิ่มข้อมูลของ
หน่วยงานที่จัดงาน พร้อมทั้งขอให้แก้ไขค าถูกค าผดิ 
     ๗. ควรจัดสวัสดิการหรือค่าตอบแทนวิทยฐานะให้ส าหรับ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจและรักษาบุคลากรไว้      
     ๘. ควรถ่ายทอดรูปแบบการเป็นครูปฐมวัย ในรูปแบบของครู
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
     ๙. มาตรฐานตัวชี้วัดที่เป็นวิสัยทัศน์และเป็นจุดเด่นควร
ก าหนดร้อยละของเกณฑ์ที่คาดหวัง ให้สูงกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ ๙๕ และมาตรฐานตัวชี้วัดอื่น ๆ  ควรสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่ง
บางตัวมีการคาดการณ์ไว้ต่ า หรือก าหนดเกณฑ์โดยน าผลการ
ประเมินย้อนหลัง ๓ ปีมาเปรียบเทียบและก าหนดเป็นเกณฑ์ที่
คาดหวัง  
     ๑๐. ควรจัดอันดับ (Rankings) กับโรงเรียนสาธิต อื่น ๆ  ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดความท้าทาย 
     ๑๑. ควรศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ให้เท่ากับจ านวนที่
หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อน าสิ่งที่เป็นประโยชน์
พัฒนาการด าเนินงาน  
     ๑๒. ควรพัฒนางานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งได้จากโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศโดยตรง 
      

๑.๓ สรุปผลการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน 
๘๙๖,๙๘๙,๓๐๐ บาท และถูกปรับลดงบประมาณในขั้นเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนของโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยว วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๑๔) คงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๘๙๕,๗๓๙,๓๐๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรน าข้อเสนอแนะ 
และข้อสังเกตที่ได้จากการสรุปผลการชี้แจงงบประมาณ               
มาก าหนดค่าระดับคะแนนในแต่ละข้อ เพื่อใช้ในการพิจารณา
วางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าในรูปแบบ
ตาราง 
 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ในการนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมของกลุ่ มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ ง และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ๙ แห่ง ดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม  
       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่าง        
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารอีกครั้งเพื่อเป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและน ามาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

 

๑.๔ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 
      ตามที่ ส านักงานกฤษฎีกา ได้มีหนังสือให้มหาวิทยาลัย
แจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตาม
แนวทางในที่ ประชุ มคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความเห็นดังกล่าวไปในวันเดียวกัน 
ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ รอการพิจารณาจากสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๒ เร่งด่วนระดับ
ปานกลาง นั้น ขณะนี้ คสช. ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ 
เป็นผู้ดูแลเพื่อบรรจุรายชื่อในร่างกฎหมายที่จะเสนอต่อ สนช. 
ต่อไป    
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗  
โดยมีการแก้ไข หน้า ๔/๑๘ ดังนี ้
    ๑. บรรทัดที่ ๑๒ ...องค์ประกอบครัวเป็นหลัก จา.... แก้ไข
เป็น ...องค์ประกอบครัวเป็นหลักจาก...     
       ๒. บรรทัดที่ ๑๕ ...ก็ต้องการให้... แก้ไขเป็น ...ต้องการให้... 
 

๓. เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๗ 
มิถุนายน  ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
ยังฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และหน่วยงาน
ได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้วและในการประชุม ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปยัง ๕ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้ง
ผลการรับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยควบคุมและติดตามการด าเนินงานตาม
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ข้อเสนอแนะ ใบบางเรื่องอาจจะไม่สามารถแจ้งผลการ
ด าเนินงานได้ในขณะนั้น  
 
    
     

 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี กองคลัง ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานประกันคุณภาพ 
ส าหรับฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง อยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน 
 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

๔.๑ พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๗ หลักสูตร 
    
 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๗ หลักสูตร และเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ได้แก่ 
     ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ 
คน ได้แก่ ๑) นางสาวงามประวัณ  เอ้สมนึก  เปลี่ยนเป็น           
นายวัลลภ ห่างไธสง ๒) นางสาวดลฤดี  แก้วนาค เปลี่ยนเป็น 
นายสรศักดิ์ มั่นศิลป์ ๓) นายภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ เปลี่ยนเป็น 
นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์  
     ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน 
ได้แก่นางสาวสายสุดา ปั้นตระกูล เปลี่ยนเป็น นางสาว          
บุญญลักษม์ ต านานจิตร    
      ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร จ านวน ๑ คน ได้แก่  ดร.ฌานนท์ สุทธวีร์กุล             
เปลี่ยน เป็น ดร. มนรดา เลิศจิรวณิชย์   
      ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน  ได้แก่ นายณัฐวุฒิ          
สังข์ทอง เปลี่ยนเป็น นายมรุต ก้องวิริยะไพศาล  และขอเพิ่ม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาว        
จารินี ศานติจรรยาพร  
       ๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษา      
นอกที่ตั้ง ตรัง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๑ คน  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบ แก้วชูเสน  
เปลี่ยนเป็น นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน   
         
 
 
         
  

 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
         ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา อ๋องสุวรรณ เปลี่ยนเป็น 
นายกฤษณ์  นวลจันทร์            
       ๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาว    ศุภพิชญ์ 
กิตติณัฐพงศ์ เปลี่ยนเป็น  นายจิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ 
 

๔.๒ การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย 
   
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
     ๑. สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติและให้อธิการบดีออก
ค าสั่งแต่งตั้ง โดยมีรายนามดังนี ้
         ๑.๑ อาจารย์ส าเนียง  ฟ้ากระจ่าง ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทาง
วิชาการครบเป็นครั้งแรก 
          ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  สวนเพลง ให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับ
ผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้ง     
     ๒. สภามหาวิทยาลัยมีมติไม่อนุมัติ ดังนี้ 
         ๒.๑ การขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
         ๒.๒ การขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ 
 

     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
     ๑. ควรประมวลข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน ามาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  
     ๒. ควรจัดตั้งทีมงานหรือชมรม โดยให้การช่วยเหลือผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ 
หรือให้ผู้ที่ผ่านการขอก าหนดต าแหน่งเป็นพี่เลี้ยงในการดูแล 
รวมถึงควรเป็นสมาชิกชมรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            

๔.๓  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทุกข์ฯ 
 

ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระเนื่องจากเป็นการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี  
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เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
           ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
ให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานภายนอก และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม ความร่วมมือต่าง ๆ  โดยแยกตาม Balanced Scorecard 
ซึ่งจะท าให้เห็นภาพขององค์กรทั้ง ๔ มุมมอง และได้จัดท าการ
วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลโครงการที่สอดคล้องตามแนวคิด 
Balanced Scorecard ดังนี้ มุมมองด้านการเงิน จ านวน ๙๖ 
โครงการ มุมมองด้านลูกค้า จ านวน ๑๔๓ โครงการมุมมองด้าน
กระบวนการภายใน จ านวน ๑๓๗ โครงการ  และมุมมองด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา จ านวน ๑๐๗ โครงการ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรน าข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือต่างๆ ที่แยกตาม  Balanced 
Scorecard ทั้ง ๔ มุมมองที่ได้มาเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

๕.๒ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ 
เดือน  
      มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผน        
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รอบ ๙ เดือน มีทั้งสิ้น ๔๘ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน ๓๐ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่รอผลการประเมินในรอบ ๑๒ 
เดือน จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน   
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เน่ืองจากรอการจบของนักศึกษา 
จ านวน  ๑ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑) ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีเกณฑ์การ
ประเมิน (การทดสอบภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด
ที่ ๒.๘) และตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx แต่
ไม่ได้ประเมินออกมาเป็นค่าคะแนน (ตัวชี้วัดที่ ๖.๓) จึงเสนอขอ
ยกเลิกตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘ และตัวชี้วัดที่ ๖.๓ 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
     ๑. ไม่ควรใส่ผลส าหรับตัวชี้วัดที่มีสถานะการด าเนินงาน  
รอผลการประเมินเพิ่มเติมในรอบ ๑๒ เดือน  
     ๒. ตั วชี้ วั ดที่ ยั งไม่บรรลุผลควรมีการติดตามจาก
ผูร้ับผิดชอบหรือผู้จัดเก็บข้อมูล 
     ๓. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงจ านวนบุคลากร อาทิ จ านวนของ
คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก ควรมีหมายเหตุระบุว่าจ านวน
ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างไร  

๕.๓ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน 
       มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผล      
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                
มีทั้งสิ้น ๕๘ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ จ านวน ๔๘ ตัวชี้วัด 
และตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน ๙ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดผล 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 



 -๗- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน 
อุดมศึกษา (ก.พ.ร.) จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน ๓๑ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่รอผลการประเมินในรอบ 
๑๒ เดือน จ านวน ๒๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้ วัดที่ยั งไม่มีผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากรอการจบของ
นักศึกษา จ านวน ๑ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑) ตัวชี้วัดที่ยังไม่มี
เกณฑ์การประเมิน (การทดสอบภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 
(ตัวชี้วัดที่ ๒.๘) และตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
แต่ไม่ได้ประเมินออกมาเป็นค่าคะแนน (ตัวชี้วัดที่ ๖.๓) จึงเสนอ
ขอยกเลิกตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
คือ ตัวชี้วัดที่ ๒.๘ และตัวชี้วัดที่ ๖.๓ 
 

 

๕.๔ การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา            
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     ด้วย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหนังสือ ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/
๒๗๓๖ ลงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการรับรอง
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้เสนอ
ขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด และสามารถใช้เป็นวุฒิใน
การสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น 
     บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  มีมติให้การรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิ ชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุ ง 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัย เฉพาะที่จัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดในที่ตั้งเริ่มเปิดสอนในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้รับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๘๐ คน และก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตรภายในวงเงินไม่เกิน 
๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งการรับนักศึกษาต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ของสถาบั นการผลิ ตในการรั บผู้ เข้ าศึ กษาหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
๗(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ
รับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
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เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖. เรื่องอื่น ๆ   
๖.๑ การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
      ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๕๒๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอ
ส่งส าเนาหนังสือด่วนที่สุด ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ ศธ ๐๑๐๐/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการ
สมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ นั้น เนื่องจาก 
ส านักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการตามด าริ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในการส่งเสริมให้ กระทรวง กรม สมาคม มูลนิธิ 
ฯลฯ ที่เป็นนิติบุคคลส่งข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้า
สมัครรับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
      ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์พัชรี        
สวนแก้ว เพื่อสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย
ปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิรูปด้ านสั งคม ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบ ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว เข้ารับ
การคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปฏิรูปด้านสังคม 

 

๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๙(๓๐)/
๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 
 
 
 
 

                                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิไล ศรธีนางกูล) 
                                                                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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