
 

 (ก) 

คํานํา 

 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และคณะกรรมการฯ ได%พิจารณารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ท่ีประชุม  มีมติให%นํารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช%เป4น
รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานใน
รอบป+ท่ีผ�านมา และนําข%อมูลปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต�อไป โดยรูปแบบการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด%วย 
  ส�วนท่ี ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช%แบบประเมินตนเองของกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัย ตามกรอบการปฏิบัติหน%าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวม ๓ ด%าน ได%แก� ด%านการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด%านการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาลและ
ด%านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการประเมิน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ รอบ ๖ เดือนแรก 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) และครั้งท่ี ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ส�วนท่ี ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย แบ�งเป4น ๒ ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอํานาจหน%าท่ีและการ
ปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข%อ 
  ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ@การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ๕ ด%าน 

 ส�วนท่ี ๓ การมีส�วนร�วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย แบ�งเป4น ๓ ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี ๑  การได%รับการแต�งต้ังเป4นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต�งต้ัง 
  ตอนท่ี ๒ การเข%าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ตอนท่ี ๓ การเป4นผู%ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร�ความรู%ในด%านต�าง ๆ 
 ส�วนที่  ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช%แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
ตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ๘ ด%าน  
 

 หวังเป4นอย�างยิ่งว�ารายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จะเป4นข%อมูลสําคัญในการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให%มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต�อไป  
 

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
   
 
 
 
 



 

 (ข)

สารบัญ 

 
 เนื้อหา          หน�า 
 
  คํานํา           (ก) 
  สารบัญ           (ข) 
  สารบัญตาราง          (ง) 
  สารบัญแผนภูมิ          (จ) 
  บทสรุปผู%บริหาร          (ฉ) 
  องค@ประกอบของสภามหาวิทยาลัยฯ                 ๑ 

อํานาจและหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗      ๖        
 ส�วนท่ี ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                                   ๗ 
 ส�วนท่ี ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ     

     ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย                            ๑๘ 
                ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามอํานาจหน%าท่ีและการปฏิบัติงาน 
                โดยใช%หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข%อ              
     ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัย      ๕๐  
                                   ตามเกณฑ@การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ส�วนท่ี ๓ การมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ตอนท่ี ๑ การได%รับการแต�งต้ังเป4นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  ๕๗ 
  ตอนท่ี ๒ การเข%าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ๑๐๙ 
  ตอนท่ี ๓ การเป4นผู%ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร�ความรู%  ๑๑๓ 
 ส�วนท่ี ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
   ของสภามหาวิทยาลัย       ๑๑๕ 

ภาคผนวก   
 ก  ตารางเปรียบเทียบการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ๑๒๖ 
      ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒                         
 ข ตารางเปรียบเทียบการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ๑๓๔ 
     รอบระยะเวลา ๔ ป+ (ระหว�างป+ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)   
 ค    ตารางเปรียบเทียบการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภาฯ 
  ตามเกณฑ@การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบระยะเวลา ๒ ป+  
  ระหว�างป+ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖     ๑๔๙ 
 ง  ตารางร%อยละของการติดตามข%อเสนอแนะและข%อสังเกต  ๑๕๘    
 จ  ตารางการเปรียบเทียบจํานวนร%อยละของการติดตามข%อเสนอแนะและ ๑๕๙ 
  ข%อสังเกตจากการประชุมฯ (ระหว�างป+ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)                   
 ฉ  ตารางร%อยละของการจัดประชมุสภามหาวิทยาลัย ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖๐ 
 



 

 (ค)

 
สารบัญ (ต�อ) 

 
 เนื้อหา          
 หน�า 
 ภาคผนวก 
 ช  ตารางเปรียบเทียบร%อยละของการประชุมสภามหาวิทยาลัย    ๑๖๑ 
 (ระหว�างป+ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)                                     
 ซ แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ              ๑๖๒ 
 ฌ แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ   ๑๖๖ 
 ญ   แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีฯ  ๑๗๐ 
 ฎ คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ       ๑๗๓        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (ง)

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                  หน�า 
๑   แสดงค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมของบทบาทหน%าท่ี 
 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย        ๘ 
๒ แสดงค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ี 
 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยด%านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร@  ๙ 
๓ แสดงค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ี 
 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยด%านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข%อบังคับ  ๑๐ 
๔ แสดงค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ีของ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ด%านการกํากับ ติดตาม และประเมินฯ   ๑๑ 
๕    แสดงค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานด%านการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล  ๑๒ 
๖   แสดงค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานด%านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑๓ 
๗ แสดงค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมตามบทบาทและหน%าท่ี 
 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย       ๑๔ 
๘   แสดงการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ%วนตามภาระหน%าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ 
 ของสถานศึกษา         ๕๒ 
๙  แสดงการกําหนดยุทธศาสตร@ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข%อบังคับ ระเบียบ   ๕๓ 
๑๐  แสดงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข%อบังคับของต%นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง  ๕๓ 
๑๑   แสดงการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู%บริหารมหาวิทยาลัย   ๕๔ 
๑๒    แสดงการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล       ๕๕ 
๑๓   แสดงภาพรวมสภามหาวิทยาลัยการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัย    
       ตามเกณฑ@การประเมินคุณภาพการศึกษา      ๕๖ 
๑๔  แสดงการมุ�งม่ันในการปฏิบัติตามหน%าท่ี ท่ีกําหนดไว%ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข%อบังคับ ท่ีเก่ียวข%อง   ๑๑๖ 
๑๕   แสดงการสนับสนุนและส�งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
 ให%เป4นไปตามหลักธรรมาภิบาล         ๑๑๗ 
๑๖   แสดงการมุ�งเน%นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ท่ีได%รับการยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย      ๑๑๘ 
๑๗   แสดงการสนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู�ความเป4นเลิศ    ๑๑๙ 
๑๘   แสดงการสนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน 
 ของมหาวิทยาลัยอย�างสมํ่าเสมอ        ๑๒๐ 
๑๙   แสดงการส�งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส�วนร�วม     ๑๒๑ 
๒๐   แสดงการเปMดเผยข%อมูลข�าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย   ๑๒๒ 
๒๑   แสดงการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจําป+     ๑๒๓ 
๒๒  แสดงภาพรวมการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
        ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต      ๑๒๔ 



 

 (จ)

สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิท่ี                                                                                                หน�าท่ี 
๑   แสดงการเปรียบเทียบด%านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ี 
 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย       ๑๓๕ 
๒   แสดงการเปรียบเทียบการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร@    ๑๓๗ 
๓  แสดงการเปรียบเทียบการตามกฎ ระเบียบ และข%อบังคับของมหาวิทยาลัย  ๓๙ 
๔  แสดงการเปรียบเทียบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู%บริหาร ๑๔๑ 
๕    แสดงการเปรียบเทียบด%านการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล   ๑๔๔ 
๖     แสดงการเปรียบเทียบด%านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ๑๔๖ 
๗   แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในภาพรวมตามบทบาทและหน%าท่ี   
 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย       ๑๔๘ 
๘ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ%วนตามภาระหน%าท่ี  
 ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา      ๑๕๑ 
๙ แสดงการเปรียบเทียบการกําหนดยุทธศาสตร@ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข%อบังคับ ระเบียบ ๑๕๒ 
๑๐ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎระเบียบข%อบังคับของต%นสังกัด  
 และหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง        ๑๕๓ 
๑๑ แสดงการเปรียบเทียบการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู%บริหารมหาวิทยาลัย  ๑๕๔ 
๑๒ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล    ๑๕๖ 
๑๓ แสดงการเปรียบเทียบภาพรวมสภามหาวิทยาลัยการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ี    
 ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ@การประเมินคุณภาพการศึกษา  ๑๕๗ 
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บทสรุปผู�บริหาร 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําป, พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุดสิต ได%จัดทํานโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีซ่ึงประกอบด%วย
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดี โดยมีการพิจารณาทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยอย�างสมํ่าเสมอ ให%สอดคล%องกับเกณฑ@
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ท่ีมุ�งเน%นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน�วยงาน
ภาครัฐ และได%จัดทําระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป4นแนวทางการดําเนินงานให%
บรรลุวัตถุประสงค@ของนโยบายการกํากับตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนส�งเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู�ความเป4นเลิศและการกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ส�งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลและตรวจสอบการดําเนินงานให%เป4นไป
ตามนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพ่ือประเมินผลการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให%เป4นไปตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว%  
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กําหนดการประเมินเป4น ๔ ส�วน ประกอบด%วย 
  ส�วนท่ี ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบการปฏิบัติหน%าท่ี 

  ส�วนท่ี ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย แบ�งออกเป4น ๒ ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอํานาจหน%าท่ีและการ
ปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข%อ 
    ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ@การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน ๕ ด%าน 
 ส�วนท่ี ๓ การมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แบ�งเป4น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑  การได%รับการแต�งต้ังเป4นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต�งต้ัง 
 ตอนท่ี ๒ การเข%าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ตอนท่ี ๓ การเป4นผู%ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร�ความรู%ในด%านต�าง ๆ   
  ส�วนท่ี ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีของ
สภามหาวิทยาลัย    
ส�วนท่ี ๑ รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําป, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป4นการประเมินโดยใช%แบบประเมินตนเองของ
กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการประเมิน ๒ ครั้ง ได%แก� ครั้งท่ี ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๖) ครั้งท่ี ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) และนําผลการประเมินท้ัง ๒ ครั้ง มา
วิเคราะห@ข%อมูลตามกรอบการปฏิบัติหน%าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวม ๓ ด%าน ดังนี้  
 ๑. ด%านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ๒. ด%านการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล              
 ๓. ด%านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  



 

 (ช)

 แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป4นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติหน%าท่ี
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาทอํานาจและหน%าท่ี ความรับผิดชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยมีลักษณะของแบบประเมินเป4นแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) แบ�ง
ออกเป4น ๕ ระดับ และคําถามปลายเปMดเพ่ือให%กรรมการสภามหาวิทยาลัยได%เสนอความคิดเห็น โดยมีค�าระดับ
การปฏิบัติในแต�ละด%าน ดังนี้ 
  ระดับ ๕    หมายถึง ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
  ระดับ ๔    หมายถึง ระดับปฏิบัติมาก 
  ระดับ ๓    หมายถึง ระดับปฏิบัติปานกลาง 
  ระดับ ๒    หมายถึง ระดับปฏิบัติน%อย 
  ระดับ ๑    หมายถึง ระดับปฏิบัติน%อยท่ีสุด 
 การวิเคราะห@ข%อมูล สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห@ข%อมูล ได%แก� ค�าร%อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐานด%วยสูตรหาค�าเฉลี่ย (µ) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σσσσ) มีเกณฑ@การแปลความหมายค�าเฉลี่ย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน%อย 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน%อยท่ีสุด    
 สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 ๑. ด%านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติสูงเป4นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได%แก� ด%านการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข%อบังคับของมหาวิทยาลัย ด%านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของผู%บริหาร และด%านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร@ ตามลําดับ 
 ๒. ด%านการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการ
ปฏิบัติอยู�ใน ระดับมากท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติสูงเป4นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได%แก� การตัดสินใจและยอมรับ
ตามฉันทามติของท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน@ของส�วนรวมเป4นสําคัญ (หลักมุ�งเน%นฉันทามติ) การปฏิบัติ
หน%าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค@และเป̂าหมาย ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน@สูงสุดของ
ประชาชน (หลักประสิทธิผล)  การปฏิบัติงานตามหน%าท่ีอย�างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข%อสงสัยและ
ตรวจสอบได% (หลักความโปร�งใส) ตามลําดับ โดยมีการสนับสนุนและเปMดโอกาสให%ประชาคมทุกภาคส�วนของ
มหาวิทยาลัย และผู%มีส�วนได%เสีย มีส�วนร�วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส�วนร�วม) เป4นอันดับสุดท%าย 
 ๓. ด%านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการ
ปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติสูงเป4นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได%แก� การยอมรับมติและ
ความเห็นท่ีแตกต�างของท่ีประชุม การให%ความสําคัญต�อการเก็บรักษาความลับและไม�นําข%อมูลภายในไป
เผยแพร�หรือใช%เพ่ือประโยชน@ส�วนตน อันดับ ๓ ได%แก� การเข%าร�วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย�างสมํ่าเสมอ 
โดยมีการเตรียมข%อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถาม และให%คําแนะนํารวมท้ังอภิปรายในประเด็นต�าง ๆ เป4นอันดับสุดท%าย
 การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก โดยมี
การปฏิบัติสูงเป4นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได%แก� ด%านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด%านการ
ปฏิบั ติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาลและด%านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 



 

 (ซ)

ส�วนท่ี ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําป, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ�งออกเป4น ๒ ตอน  
  ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามอํานาจ
หน%าท่ี และการปฏิบัติงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข%อ  
 ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ@การประเมิน
คุณภาพการศึกษา จํานวน ๕ ด%าน 
 ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอํานาจหน�าท่ีและการ
ปฏิบัติงานโดยใช�หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข�อ 
  ๑. การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให%ความเห็นชอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ซ่ึงเป4นการกําหนดร�วมกันระหว�างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู%บริหารของ
มหาวิทยาลัยรวมท้ังให%ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให%
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความชัดเจน โปร�งใส และมีธรรมาภิบาลเป4นท่ี
ยอมรับของทุกฝ`ายท่ีเก่ียวข%อง  
 ๒. การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ@
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ และแผนของมหาวิทยาลัย ในรอบป+ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๘ แผน 
 ๓. การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข�อบังคับของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให%
ความเห็นชอบและอนุมัติ การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข%อบังคับของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
รับทราบความคืบหน%าร�างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป4น
ประจําทุกเดือน และอนุมัติข%อบังคับ จํานวน ๒  ฉบับ ระเบียบ จํานวน ๓  ฉบับ และพิจารณาให%ความ
เห็นชอบประกาศต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข%อง จํานวน  ๓ ฉบับ  
 ๔.  การกํากับมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป+
การศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ�งชี้คุณภาพของ สกอ. และสมศ. ๔๑ ตัวบ�งชี้ 
คะแนนเฉลี่ยรวม สกอ. และ สมศ. ไม�รวม         ตัวบ�งชี้ สมศ. ๑๕-๑๘ เท�ากับ ๔.๕๔ คะแนน อยู�ในระดับดี
มาก (ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ�งชี้คุณภาพของ สกอ. ๒๓ ตัวบ�งชี้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ คะแนน อยู�
ในระดับดีมาก และผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ�งชี้คุณภาพของ สมศ. ๑๘ ตัวบ�งชี้ คะแนนเฉลี่ย 
๔.๓๖ คะแนน อยู�ในระดับดี) และพิจารณาให%ความเห็นชอบผลการติดตามการดําเนินงานจากการรายงานผล
การปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน�วยงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล�าวแสดงให%
เห็นว�ามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบถ%วน ตามภารกิจหลักท้ัง ๔ ด%าน รวมท้ังให%ข%อเสนอแนะต�อการ
ดําเนินงาน  
 ๕. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให%ความ
เห็นชอบจากรายงานการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
และจากการรายงานผลการดําเนินงานของหน�วยงานต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังติดตามการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยจากการ รายงานการติดตามข%อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต�ละครั้ง 
  



 

 (ฌ)

๖. การอนุมัติให�ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให%ความเห็นชอบและรับทราบรายงานการอนุมัติการให%ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามท่ีได%มอบอํานาจให%อธิการบดีดําเนินการ รวมท้ังสิ้น ๑๘,๕๒๖ คน แบ�งออกเป4น 
ระดับปริญญาตรี ๑๗,๖๐๔ คน ปริญญาโท ๒๓๕ คน ปริญญาเอก ๖๗ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
๕๐๑ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา ๑๑๙ คน  
  ๗. การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส�วนราชการหรือหน�วยงานของมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให%ความเห็นชอบโครงการจัดต้ัง ศูนย@การเรียนรู%และวิจัยท%องถ่ิน จํานวน ๓ แห�ง 
ได%แก� ศูนย@การเรียนรู%และวิจัยท%องถ่ินหนองคาย ศูนย@การเรียนรู%และวิจัยท%องถ่ินอุบลราชธานี ศูนย@การ
เรียนรู%และวิจัยท%องถ่ินพิษณุโลก  

๘. การอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข�าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือ
ยกเลิกการสมทบ จากการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม�มีการดําเนินการในเรื่อง
ดังกล�าว 
 ๙. การพิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให%ความ
เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร โดยแบ�งออกเป4นหลักสูตรใหม� จํานวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง 
จํานวน ๕ หลักสูตร รวมท้ังให%ความเห็นภาพศักยภาพอาจารย@ประจําหลักสูตร ศูนย@การศึกษานอกท่ีต้ัง ป+
การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๙ หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย@ผู%รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย@ผู%รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีจัดการศึกษาศูนย@การศึกษานอกท่ีต้ัง จํานวน ๔ หลักสูตร 
การเปMดสอนตามหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร และการปMดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
 ๑๐. การพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งตั้งและถอดถอน คณะกรรมการ                    
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ศาสตราจารยA และศาสตราจารยAพิเศษ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนเลือก ดร.บุญลือ ทองอยู� เป4นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนเลือก  ดร.จรินทร@ สวนแก%ว เป4นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู%ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน�งท่ีว�าง
ลง รวมท้ังพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกผู%ช�วยศาสตราจารย@ ดร.พิทักษ@ จันทร@เจริญ เป4นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล%าฯ แต�งต้ังสําหรับการเสนอแต�งต้ัง ศาสตราจารย@ 
และศาสตราจารย@พิเศษ ในป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม�มีการนําเสนอเรื่องเข%าสภามหาวิทยาลัย 
 ๑๑. การแต�งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน�าส�วนราชการ รวมท้ัง ศาตราจารยAเกียรติคุณ                
รองศาสตราจารยA รองศาสตราจารยAพิเศษ ผู�ช�วยศาสตราจารยA และผู�ช�วยศาสตราจารยAพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแต�งต้ัง รองอธิการบดี จํานวน ๖ คน ผู%ช�วยอธิการบดี จํานวน ๔ คน 
คณบดี จํานวน ๕ คน   รองศาสตราจารย@ ไม�อนุมัติ ๑ คน ผู%ช�วยศาสตราจารย@ อนุมัติ จํานวน ๔ คน และไม�
อนุมัติ จํานวน ๑ คน  
 ๑๒. การแต�งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแต�งต้ัง พลเอกเมธี สมุทรักษ@ เป4นประธานคณะกรรมการส�งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนตําแหน�งท่ีว�าง และพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกและอนุมัติแต�งต้ังกรรมการ
ผู%ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน�งท่ีว�าง จํานวน ๒ คน 

 ๑๓. การอนุมัติงบประมาณรายจ�ายจากเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช%จ�ายงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประจําป+



 

 (ญ)

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังอนุมัติการขอใช%เงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พร%อมท้ังมีการติดตามการใช%จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายจากเงินรายได% 
 ๑๔. การพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  ให%ความเห็นชอบแผนอัตรากําลังสายผู%สอน ระยะ ๔ ป+ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) และสมรรถนะ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และรับทราบการใช%ระบบแฟ^มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส@ 
(e-Portfolio) ของบุคลากรเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มใช%ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เป4นต%นไป  
 ๑๕. การแต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพ่ือให�ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน�าท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
เพ่ือให%ปฏิบัติงานตามอํานาจหน%าท่ี ของสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๙ คณะ 
 ๑๖. การพิจารณาและให�ความเห็นชอบเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามท่ีอธิการบดีหรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให�อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดอัน
อยู�ในอํานาจและหน�าท่ีของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให%มหาวิทยาลัยจัดทํา
โครงการเข%าใช%ประโยชน@ท่ีดินพร%อมสิ่งปลูกสร%างของธนาคารแห�งประเทศไทย จังหวัดลําปาง และ
พิจารณาให%ความเห็นชอบให%กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร นําเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให%
โครงการโรงสีข%าว สํานักกิจการพิเศษ กู%ยืม เพ่ือรับซ้ือผลผลิตข%าวอินทรีย@ฤดูกาลเก็บเก่ียวนาปรังและนาป+ 
จากเกษตรกรท่ีเข%าร�วมโครงการส�งเสริมการผลิตข%าวอินทรีย@ จังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัย 
 ๑๗. การส�งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก�าวหน�าของมหาวิทยาลัย                    
สภามหาวิทยาลัยร�วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานบนพ้ืนฐานความเป4นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย และดําเนินกิจกรรมร�วมกับคณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได%แก� การจัด
โครงการจัดการแข�งขันโบว@ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโครงการปลูกป̀าเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี รวมท้ังให%ความเห็นชอบโครงการความร�วมมือทางวิชาการระหว�าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต�างประเทศ จํานวน ๔ โครงการ  

๑๘. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข�อบังคับ ของต�นสังกัดและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
สภามหาวิทยาลัย   ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข%อบังคับของต%นสังกัด ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง อาทิ 
กฎหมายว�าด%วยการศึกษาแห�งชาติ กฎหมายว�าด%วยระเบียบข%าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ@มาตรฐานท่ีเก่ียวข%อง เกณฑ@การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง  

๑๙. การดําเนินงานโดยใช�หลักธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายการดําเนินงานตาม
หลักธรรมภิบาลและกําหนดให%มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เป4น
ประจําทุกป+ ซ่ึงในป+ พ.ศ. ๒๕๕๖ การดําเนินงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาลของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด  
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ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑAการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ@การประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให%สอดคล%องกับเกณฑ@การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) โดย
ครอบคลุมเกณฑ@การประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน ๕ ด%าน ดังนี้ 
  ๑. สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ%วนตามภาระหน%าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
  ๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร@ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข%อบังคับ ระเบียบ 
  ๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข%อบังคับของต%นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง 
  ๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู%บริหารมหาวิทยาลัย 
  ๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล 
 แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ@การประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีลักษณะของแบบประเมินเป4นแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) แบ�งออกเป4น ๕ ระดับ 
สําหรับการกําหนดตัวเลขค�าคะแนนการวัดผลการปฏิบัติงานและระดับการปฏิบัติในแต�ละด%าน ดังนี้ 
  ระดับ ๕     หมายถึง  ระดับปฏิบัติดีมาก 
  ระดับ ๔     หมายถึง  ระดับปฏิบัติดี 
  ระดับ ๓     หมายถึง  ระดับปฏิบัติพอใช% 
  ระดับ ๒     หมายถึง  ระดับปฏิบัติต%องปรับปรุง 
  ระดับ ๑     หมายถึง  ระดับปฏิบัติต%องปรับปรุงเร�งด�วน 
  การวิเคราะห@ข%อมูล สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห@ข%อมูล ได%แก� ค�าร%อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐานด%วยสูตรหาค�าเฉลี่ย (µ) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σσσσ) มีเกณฑ@การแปลความหมายค�าเฉลี่ย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑-๔.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติดี 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑-๓.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติพอใช% 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑-๒.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติต%องปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐-๑.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติต%องปรับปรุงเร�งด�วน 
 สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
  ๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติพันธกิจครบถ%วนตามภาระหน%าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับดีมาก (µ=๔.๕๔, σ=๐.๕๕)  
  ๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร@ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข%อบังคับ ระเบียบ ภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู�ในระดับดีมาก (µ=๔.๗๑, σ=๐.๔๖)   
 ๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข%อบังคับของต%นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับดีมาก (µ= ๔.๗๔, σ=๐.๔๖)  
 ๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู%บริหารมหาวิทยาลัย ภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู�ในระดับดีมาก (µ= ๔.๓๑, σ=๐.๕๘)  
 ๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล ภาพรวมการปฏิบัติอยู�ในระดับดีมาก 
(µ= ๔.๗๙, σ=๐.๓๐)  
 การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน%าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ@การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภาพรวมสภามหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติอยู�ในระดับดีมาก โดยมีการปฏิบัติสูงเป4นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ 



 

 (ฏ)

ได%แก� การดําเนินงานโดยใช%หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบข%อบังคับของต%นสังกัด และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง และการกําหนดยุทธศาสตร@ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข%อบังคับ ระเบียบ ตามลําดับ 
 
ส�วนท่ี ๓ การมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  ประจําป, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 การมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แบ�งเป4น ๓ ตอน ได%แก�  
  ตอนท่ี ๑ การได%รับการแต�งต้ังเป4นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต�งต้ัง 
  ตอนท่ี ๒ การเข%าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ตอนท่ี ๓ การเป4นผู%ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร�ความรู%ในด%านต�าง ๆ   
ตอนท่ี ๑ การได�รับการแต�งตั้งเปDนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต�งตั้ง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได%รับการแต�งต้ังเป4นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดังนี้  
   สภามหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๙ คณะ ได%แก� 
 ๑. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ  
 ๒. คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
  ๓. คณะกรรมการร�างนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย                
 ๔. คณะกรรมการอุทธรณ@และร%องทุกข@ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๕. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ๖. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๗.  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู%ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส�งเสริมกิจการ 
       มหาวิทยาลัย  
  ๘. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
  ๙. คณะกรรมการพิจาณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย@ท่ีจะเกษียณอายุ 
      ราชการ และจะให%ปฏิบัติงานต�อ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  สภามหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ จํานวน  ๒ คณะ ได%แก� 
 ๑. คณะอนุกรรมการด%านกฎหมาย 
  ๒. คณะอนุกรรมการด%านการเงิน ทรัพย@สิน และงบประมาณ  
 
ตอนท่ี ๒ การเข�าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได%เข%าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. สภามหาวิทยาลัยเข%าร�วมโครงการจัดการแข�งขันโบว@ลิ่งการกุศล  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยเข%าร�วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก�บัณฑิตผู%สําเร็จการศึกษา 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยเข%าร�วมงานถวายปริญญาศิลปศาสตร@ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด�
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน@ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู%ช�วยเจ%าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
  ๔. สภามหาวิทยาลัยเข%าร�วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) 
 
 



 

 (ฐ) 

ตอนท่ี ๓  การเปDนผู�ทรงคุณวุฒิและวิทยากรในการเผยแพร�ความรู�ในด�านต�าง ๆ   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได%เข%าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเป4น
ผู%ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการชุดต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และร�วมการเป4นวิทยากรหรือการเผยแพร�
ความรู%  อาทิเช�น ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ รองศาสตราจารย@ ดร.ศิโรจน@ ผลพันธิน 
รองศาสตราจารย@ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย@ และผู%ช�วยศาสตราจารย@ ดร.พรรณี สวนเพลง  
 
ส�วนท่ี ๔  การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย เป4นการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงครอบคลุมนโยบาย
การกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 ๑. มุ�งม่ันในการปฏิบัติตามหน%าท่ี ท่ีกําหนดไว%ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข%อบังคับ ท่ีเก่ียวข%องอย�างครบถ%วนและมีประสิทธิภาพ   
 ๒. สนับสนุนและส�งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให%เป4นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
  ๓. มุ�งเน%นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได%รับการยอมรับจาก
ประชาคม 
  ๔. สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู�ความเป4นเลิศ   
  ๕. สนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย�างสมํ่าเสมอ  
  ๖. ส�งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส�วนร�วม 
 ๗. การเปMดเผยข%อมูลข�าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  
 ๘. จัดให%มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป4นประจําทุกป+ 
 แบบประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย มี
ลักษณะของแบบประเมินเป4นแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) แบ�งออกเป4น ๕ ระดับ สําหรับการ
กําหนดตัวเลขค�าคะแนนการวัดผลการปฏิบัติงานและระดับการปฏิบัติในแต�ละด%าน ดังนี้ 
  ระดับ ๕   หมายถึง  ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
  ระดับ ๔   หมายถึง  ระดับปฏิบัติมาก 
  ระดับ ๓   หมายถึง  ระดับปฏิบัติปานกลาง 
  ระดับ ๒   หมายถึง  ระดับปฏิบัติน%อย 
  ระดับ ๑   หมายถึง  ระดับปฏิบัติน%อยท่ีสุด 
 การวิเคราะห@ข%อมูล สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห@ข%อมูล ได%แก� ค�าร%อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐานด%วยสูตรหาค�าเฉลี่ย (µ) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σσσσ) มีเกณฑ@การแปลความหมายค�าเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน%อย 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน%อยท่ีสุด 
 
 



 

 (ฑ) 

 สรุปผลการประเมิน ดังนี้  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยมุ�งม่ันในการปฏิบัติตามหน%าท่ี ท่ีกําหนดไว%ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข%อบังคับ ท่ีเก่ียวข%องอย�างครบถ%วนและมีประสิทธิภาพ
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๖๑, σ=๐.๔๖)   
 ๒. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและส�งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให%เป4นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก (µ=๔.๔๘, σ=๐.๕๔)  
 ๓. สภามหาวิทยาลัยมุ�งเน%นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได%รับ
การยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก (µ=๔.๔๘, σ=๐.๖๓)  
 ๔. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู�ความเป4นเลิศ ในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู�ในระดับมาก (µ=๔.๔๓, σ=๐.๕๗)  
 ๕. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย�างสมํ่าเสมอ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๖๒, σ=๐.๔๙)  
 ๖. สภามหาวิทยาลัยส�งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส�วนร�วม ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ใน
ระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๗๑, σ=๐.๔๗)  
 ๗. สภามหาวิทยาลัยเปMดเผยข%อมูลข�าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๕๐, σ=๐.๕๓)  
 ๘. สภามหาวิทยาลัยจัดให%มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเป4นประจําทุกป+ ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๗๙, σ=๐.๔๓)  
 การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ีมีการปฏิบัติสูงอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได%แก� การจัดให%มีการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยฯเป4นประจําทุกป+ การส�งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส�วนร�วม การสนับสนุนการ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย�างสมํ่าเสมอ ตามลําดับ  
 
 
 

  



 -๑-

U8สิตองค	ประกอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีองค�ประกอบเป นไปตามมาตรา ๑๖ แห$งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๒๓ คน ดังนี้ 
 ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งต้ัง 
 ๒. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู6ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งตั้ง เพื่อทําหน6าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยไม$อาจปฏิบัติหน6าที่ได6 หรือเมื่อไม$มีผู6ดํารงตําแหน$งนายกสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน ๑ คน 
 ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู6ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยผู 6ทรงคุณวุฒิด ังกล$าวต6องมาจากผู 6ม ีความรู 6ความเชี ่ยวชาญด6าน
การศึกษา มนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส$วนท6องถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด6านอ่ืนๆ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร จํานวน ๑๑ คน  
 ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน$ง ซ่ึงได6แก$ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย�และ
ข6าราชการ และประธานกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมจํานวน ๓ คน 
 ๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทผู6แทนผู6บริหาร) ซ่ึงเลือกจากผู6ดํารงตําแหน$งรองอธิการบดี 
คณบดีผู6อํานวยการสถาบัน ผู6อํานวยการสํานัก ผู6อํานวยการศูนย� หัวหน6าส$วนราชการหรือหัวหน6า หน$วยงานท่ี
เรียกชื่ออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ รวมจํานวน ๔ คน 
 ๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทคณาจารย�ประจํา) ซ่ึงเลือกจากคณาจารย�ประจําของ
มหาวิทยาลัยจํานวน ๔ คน 
 ๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต$งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี จํานวน ๑ คน 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -๒-

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
    

                             
         ดร.บุญลือ  ทองอยู$  
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
                                                          

               นายนิคม กฤษณรังคุณ 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
   
               ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรต ิ                         ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.สายหยุด จําปาทอง     
 
 
 
 
 
    
               ศาสตราจารย�เกียรติคุณ ประหยัด พงษ�ดํา                  นายเสกสรรศ� รอยลาภเจรญิพร                     
 
 
 
 
 
 
  
                           นายนิคม  ระวียัน                                         นายณรงค�ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด 
           
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
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                             ดร.จักรพรรดิ วะทา                                                 นายวัชรกิติ  วัชโรทัย                          
 
 
 
 
 
 
                             นายธงชัย ศรีดามา                                 ดร.จรินทร�  สวนแก6ว                                                  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                            รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน� ผลพันธิน                         ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ    
                                  อธิการบดี                                                               อธิการบดี 
       (ดํารงตําแหน$งระหว$างวันท่ี ๑๗ พ.ย ๕๕-๑๕ พ.ค ๕๖) ๑              (ดํารงตําแหน$งตั้งแต$วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๖) ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑  สภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังท่ี ๗(๗)/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติแต$งต้ัง รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน� ผลพันธิน 
เป นผู6รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้ังแต$วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี ๒๑/๒๕๕๕ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
๒ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติแต$งต้ัง ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ  
เป นผู6รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้ังแต$วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ท่ี ๗/๒๕๕๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ต$อมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล6าฯ แต$งต้ัง ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ�  จันทร�เจริญ 
ดํารงตําแหน$งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้ังแต$ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน-ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
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                              ดร.จรินทร�  สวนแก6ว ๓                                         พลเอกเมธี  สมุทรักษ� ๔ 
                        ประธานคณะกรรมการส$งเสริมฯ                      ประธานคณะกรรมการส$งเสริมฯ 
            (ดํารงตําแหน$งระหว$างวันท่ี ๒๕ พ.ค.๕๔-๒๘ ก.ค ๕๖)          (ดํารงตําแหน$งตั้งแต$วันท่ี ๓๐ ส.ค.๕๖)  
 
 
 
 
 
    
   
                                                        รองศาสตราจารย� ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย�    
                                                                    ประธานสภาคณาจารย� ฯ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                              

ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจรญิ    รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน� ผลพันธิน   รองศาสตราจารย� ดร.ณัฏฐารมณ� จุฑาภัทร   
   รองอธิการบดีฝOายกิจการพิเศษ            รองอธิการบดีฝOายนโยบายและแผน           รองอธิกาบดีฝOายวิชาการ                         
(ระหว$างวันท่ี ๑๗ พ.ย ๕๕-๑๕ พ.ค ๕๖) ๕       (ตั้งแต$วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๖) ๖                                

                                                 
๓  พระบรมราชโอกาสโปรดเกล6าฯ แต$งต้ัง ดร.จรินทร� สวนแก6ว ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต$งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู6ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

๔ พลเอกเมธี สมุทรักษ� ประธานคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได6รับการแต$งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
 คร้ังท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจากมีระยะเวลาการปฏิบัติหน6าท่ีเพียง ๔ เดือน  
 

๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ืองผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ดํารงตําแหน$งบริหารจากผู6ดํารงตําแหน$ง 
รองอธิการบดี ได6แก$ ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ และรองศาสตราจารย� ดร.ณัฏฐารมณ� จุฑาภัทร ท้ังน้ีให6มีผลย6อนหลัง 
ต้ังแต$วันท่ื ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึง วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ืองผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ดํารงตําแหน$งบริหารจากผู6ดํารงตําแหน$ง 
รองอธิการบดี ได6แก$ รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน� ผลพันธิน และรองศาสตราจารย� ดร.ณัฏฐารมณ� จุฑาภัทร ท้ังน้ี ต้ังแต$วันท่ื ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน-ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู'แทนผู'บริหาร 
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                           ดร.พรชณิตว�  แก6วเนตร                                        ดร.ชนะศึก  นิชานนท� 
                คณบดีโรงเรียนการท$องเท่ียวและการบริการ                   ผู6อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
               
                
      

                 รองศาสตราจารย� ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ                    รองศาสตราจารย� ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน�                           
                         อาจารย�ประจําคณะครุศาสตร�                              อาจารย�ประจําคณะมนุษยศาสตร�ฯ 
 
 
 
 
 
          

                       ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พรรณี  สวนเพลง                        นายปรมัตถ�ปQญปรัชญ�  ต6องประสงค� 
                 อาจารย�ประจําคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี               อาจารย�ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
                                           
 
 
 
 
  
 
                                                                                                   

                                                      ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.วิไล ศรีธนางกูล  
                                        รองอธิการบดีฝOายบริหาร 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย	ประจํา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู'แทนผู'บริหาร 



 -๖-

อํานาจและหน'าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีอํานาจและหน6าที่ตามที่กําหนดไว6ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ดังนี้ 
 ๑. กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให6บริการ
ทางวิชาการแก$สังคม การผลิตและส$งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ�
สิ่งแวดล6อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให6ส$วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป นผู6ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับสําหรับส$วนราชการหรือหน$วยงานนั้นเป น เรื่อง ๆ ก็ได6 
 ๓. กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปRดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๔. อนุมัติให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 
 ๕. พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย� ส$วนราชการหรือหน$วยงานท่ีเรียกชื่ออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ รวมท้ังการแบ$ง
ส$วนราชการหรือหน$วยงานของส$วนราชการดังกล$าว 
 ๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข6าสมทบในมหาวิทยาลยัหรือยกเลิกการสมทบ 
 ๗. พิจารณาให6ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให6สอดคล6องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 
 ๘. พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งต้ังและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู6ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย� และศาสตราจารย�พิเศษ 
 ๙. แต$งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู6อํานวยการสถาบัน ผู6อํานวยการสํานัก และ
ผู6อํานวยการศูนย� หัวหน6าส$วนราชการหรือหัวหน6าหน$วยงานท่ีเรียกชื่ออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ 
ศาสตราจารย�เกียรติคุณ รองศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู6ช$วยศาสตราจารย� และผู6ช$วย
ศาสตราจารย�พิเศษ 
 ๑๐. แต$งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๑๑. อนุมัติงบประมาณรายจ$ายจากเงินรายได6ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๒. ออกระเบียบและข6อบังคับต$าง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได6 และผลประโยชน�
จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไม$ขัดหรือแย6งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข6อง 
 ๑๓. พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว$าด6วย
ระเบียบข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข6าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
 ๑๔. แต$งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให6ปฏิบัติการอย$างหนึ่งอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย 
 ๑๕. พิจารณาและให6ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให6อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย$างหนึ่งอย$างใด อัน
อยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยได6 
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 ๑๖. ส$งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก6าวหน6าของมหาวิทยาลัยตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร$วมกันกับสถาบันอ่ืน 
 ๑๗. ปฏิบัติหน6าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได6ระบุให6เป นหน6าท่ีของผู6ใดโดยเฉพาะ 

 
ส-วนที่ ๑ รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
            ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-ธันวาคม)  
 

๑. ความเป8นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได6จัดทําระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เพื่อเป นแนวทางการดําเนินงานให6บรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบายการกํากับตนเองที่ดีของ
สภามหาวิทยาลัยและจากรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยท่ีผ$านมา ได6มีการกําหนดแนว
ทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และใช6เป นข6อมูลในการพิจารณาบทบาทของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให6มีความเหมาะสม โดยจัดให6มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในรอบ ๑ ปS 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเป นเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาท อํานาจและหน6าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของ
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ให6เป นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อย$างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
      
๒. การดําเนินงาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และคณะกรรมการฯ ได6พิจารณารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ท่ีประชุมมีมติให6นํารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช6เป นรูปแบบ
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบปSท่ี
ผ$านมา และนําข6อมูลไปสู$การปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต$อไป โดยรูปแบบการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 ๑. การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป นการประเมินโดยใช6แบบ
ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการประเมิน ๒ ครั้ง ได6แก$  
 ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) สํานักงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยได6จัดส$งแบบประเมินให6คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒๒ คน๗ ได6รับข6อมูลตอบกลับ 
จํานวน ๒๒ คน  คิดเป นร6อยละ ๑๐๐  
     ครั้ ง ท่ี  ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) สํานักงานเลขานุการ            
สภามหาวิทยาลัยได6จัดส$งแบบประเมินให6คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒๓ คน ได6รับข6อมูลตอบ
กลับ ๒๓ คน แต$นํามาวิเคราะห�ผลเพียง ๒๒ คน๘ คิดเป นร6อยละ ๑๐๐  

                                                 
๗ ในระหว$างการประเมินฯ  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) อยู$ระหว$างดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ  
    แทนตําแหน$งท่ีว$าง  จํานวน ๑ คน 
๘
 ไม$นับรวม พลเอกเมธี สมุทรักษ� ประธานคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได6รับการแต$งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  

   คร้ังท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจากมีระยะเวลาการปฏิบัติหน6าท่ีเพียง ๔ เดือน 
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 นําผลการประเมินทั้ง ๒ ครั้งมาวิเคราะห�ข6อมูลตามกรอบการปฏิบัติหน6าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย รวม ๓ ด6าน ดังนี้  
   ๑. ด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ๒. ด6านการปฏิบติงาน โดยใช6หลักธรรมาภิบาล                
  ๓. ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ๒. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป นการประเมินเก่ียวกับการปฏิบัติหน6าท่ีของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาทอํานาจและหน6าท่ี ความรับผิดชอบของ
สภามหาวิทยาลัย  มีลักษณะของแบบประเมินเป นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) แบ$งออกเป น 
๕ ระดับ และคําถามปลายเปRดเพ่ือให6กรรมการสภามหาวิทยาลัยได6เสนอความคิดเห็น สําหรับการกําหนด
ตัวเลขค$าคะแนนการวัดผลการปฏิบัติงานและระดับการปฏิบัติในแต$ละด6าน ดังนี้ 
  ระดับ ๕    หมายถึง ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
  ระดับ ๔    หมายถึง ระดับปฏิบัติมาก 
  ระดับ ๓    หมายถึง ระดับปฏิบัติปานกลาง 
  ระดับ ๒    หมายถึง ระดับปฏิบัติน6อย 
  ระดับ ๑    หมายถึง ระดับปฏิบัติน6อยท่ีสุด 
 ๓. การวิเคราะห�ข6อมูล สถิติท่ีใช6ในการวิเคราะห�ข6อมูล ได6แก$ ค$าร6อยละ ค$าเฉลี่ย และค$าเบ่ียงเบน
มาตรฐานด6วยสูตรหาค$าเฉลี่ย (µ) และค$าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σσσσ) มีเกณฑ�การแปลความหมายค$าเฉลี่ย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน6อย 
   คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน6อยท่ีสุด   
 
๓. ผลการวิเคราะห	ข'อมูล 
 

    ผลการวิเคราะห�ข6อมูลมีรายละเอียดดังต$อไปนี้  
 

 ๓.๑ ด'านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน'าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงค$าเฉลี่ยและค$าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมของบทบาทและหน6าท่ีของ 
              กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

รายการปฏิบัติ 
N=๒๒ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. ด6านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� ๔.๒๑ ๐.๖๘ มาก ๓ 

๒.  ด6านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย ๔.๕๓ ๐.๕๘ มากท่ีสุด ๑ 

๓. ด6านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหาร ๔.๓๐ ๐.๖๑ มาก ๒ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๓๔ ๐.๖๒ มาก  
 ตารางท่ี ๑ พบว$าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู$ใน ระดับมาก (µ = ๔.๓๔, σ=๐.๖๒) พบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ 



 -๙-

ได6แก$ ด6านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย ด6านการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหาร และด6านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงค$าเฉลี่ยและค$าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการ 
 สภามหาวิทยาลัยด6านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๒๒ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. มีส$วนร$วมในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ๔.๒๗ ๐.๖๖ มาก ๒ 
๒. แสดงความคิดเห็นและข6อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก6ไขนโยบายและแผน   
    ยุทธศาสตร� 

๔.๒๕ ๐.๗๒ มาก ๓ 

๓. เสนอความคิดเห็นใหม$ ๆ  ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ๔.๑๖ ๐.๗๑ มาก ๔ 
๔. เสนอแนะโครงการต$าง ๆ  ท่ีสอดคล6องกับพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร�ของ 
    มหาวิทยาลัย 

๔.๑๑ ๐.๖๙ มาก ๖ 

๕. มีส$วนร$วมในการกําหนดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย ๔.๑๑ ๐.๖๕ มาก ๕ 
๖. มีส$วนร$วม ส$งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย ๔.๓๔ ๐.๖๔ มาก ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๒๑ ๐.๖๘ มาก  
      

 จากตารางท่ี ๒ พบว$าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยด6านการ
กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก (µ = ๔.๒๑, σ=๐.๖๘) 
เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ การมี
ส$วนร$วม ส$งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย การมีส$วนร$วมในการกําหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย และแสดงความคิดเห็นและข6อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก6ไข
นโยบายและแผนยุทธศาสตร� ตามลําดับ  โดยมีการเสนอแนะโครงการต$าง ๆ ท่ีสอดคล6องกับพันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐-

ตารางท่ี ๓ แสดงค$าเฉลี่ยและค$าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัย ด6านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

รายการปฏิบัติ 
N=๒๒ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. พิจารณาออกระเบียบ ข6อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง      
    ประโยชน�ส$วนรวม 

๔.๕๒ ๐.๕๕ มากท่ีสุด ๔ 

๒. มีความเข6าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ      
    กฎหมาย ต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข6องกับมหาวิทยาลัย 

๔.๕๗ ๐.๕๕ มากท่ีสุด ๓ 

๓. มีความเข6าใจบทบาทและหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยว$ามีหน6าท่ี  
    กําหนดนโยบาย และกํากับ มิใช$ลงไปปฏิบัติหน6าท่ี ท่ีเป นกระบวนการ 
    บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

๔.๖๘ ๐.๕๖ มากท่ีสุด ๑ 

๔. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของมหาวิทยาลัยอย$างเคร$งครัด ๔.๖๔ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๒ 
๕. เร$งรัดให6มีการออกกฎ ระเบียบ และข6อบังคับ เพ่ือใช6ในการบริหาร    
    จัดการของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๐ ๐.๖๗ มาก ๖ 

๖.  ป̀องกันไม$ให6เกิดการมีผลประโยชน�ทับซ6อนข้ึนในสภามหาวิทยาลัย ๔.๔๕ ๐.๖๓ มาก ๕ 
ค-าเฉล่ีย ๔.๕๓ ๐.๕๘ มากท่ีสุด  

      
 จากตารางท่ี ๓ พบว$าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยด6านการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากที่สุด 
(µ= ๔.๕๓, σ=๐.๕๘) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, 
๒ และ ๓ ได6แก$ การมีความเข6าใจบทบาทและหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยว$า มีหน6าท่ีกําหนด
นโยบาย และกํากับ มิใช$ลงไปปฏิบัติหน6าท่ีท่ีเป นกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของมหาวิทยาลัยอย$างเคร$งครัด  มีความเข6าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกฎหมายต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข6องกับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยมีการเร$งรัดให6มีการ
ออกกฎ ระเบียบ และข6อบังคับ เพ่ือใช6ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เป นอันดับสุดท6าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑-

ตารางท่ี ๔ แสดงค$าเฉลี่ยและค$าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัย ด6านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหาร 

 

รายการปฏิบัติ 
N=๒๒ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. มีส$วนร$วมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
    และแผนยุทธศาสตร� 

๔.๔๓ ๐.๖๒ มาก ๑ 

๒. มีส$วนร$วมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๔๓ ๐.๖๒ มาก ๑ 
๓. มีส$วนร$วมในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างต$อเน่ือง ๔.๓๐ ๐.๖๓ มาก ๔ 
๔. มีส$วนร$วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู6บริหารของมหาวิทยาลัย ๔.๑๔ ๐.๖๓ มาก ๖ 
๕. มีส$วนร$วมในการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม    
    ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๑ ๐.๕๘ มาก ๗ 

๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข6อสังเกตและข6อเสนอแนะของสภา 
    มหาวิทยาลัย 

๔.๓๙ ๐.๔๙ มาก ๓ 

๗. ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะรวมท้ังความคิดเห็นของกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัย ถูกนําไปใช6ประโยชน�ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
    เพียงใด 

๔.๒๗ ๐.๖๖ มาก ๕ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๓๐ ๐.๖๑ มาก  
  
 จากตารางท่ี ๔ พบว$าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในด6าน
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหารภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก 
(µ =๔.๓๐, σ=๐.๖๑)  เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ 
และ ๓ โดยมีอันดับ ๑ จํานวน  ๒ รายการ ได6แก$ การมีส$วนร$วมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร�  การมีส$วนร$วมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย อันดับ ๒ ได6แก$ การติดตามผลการดําเนินงานตามข6อสังเกตและข6อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
อันดับ ๓ ได6แก$ การมีส$วนร$วมในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างต$อเนื่อง ตามลําดับ โดยมี
การมีส$วนร$วมในการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒-

 ๓.๒  ด'านการปฏิบัติงานโดยใช'หลักธรรมาภิบาล 
 
ตารางท่ี ๕   แสดงค$าเฉลี่ยและค$าเบ่ียงเบนมาตรฐานด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๒๒ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. การปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมายตามภารกิจ 
    ของมหาวิทยาลัย และประโยชน�สูงสุดของประชาชน  
    (หลักประสิทธิผล : Effectiveness) 

๔.๗๐ ๐.๕๑ มากท่ีสุด ๒ 

๒. การกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให6เกิดประโยชน�สูงสุด  
    คุ6มค$ากับการใช6ทรัพยากร  (หลักประสิทธิภาพ :  Efficiency) 

๔.๔๕ ๐.๕๙ มาก ๙ 

๓. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการตอบสนองต$อผู6รับบริการและผู6มสี$วนได6เสีย 
    ทุก ๆ  กลุ$ม (หลักการตอบสนอง :  Responsiveness) 

๔.๕๒ ๐.๕๕ มากท่ีสุด ๗ 

๔. การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน6าท่ี และผลงานต$อเป̀าหมายรวมท้ัง 
    สํานึกในการรับผิดชอบต$อปQญหาของมหาวิทยาลัย 
    (หลักความรับผิดชอบ : Accountability) 

๔.๖๑ ๐.๕๔ มากท่ีสุด ๔ 

๕. การปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงข6อสงสัยและ                 
    ตรวจสอบ ได6 (หลักความโปร$งใส :  Transparency) 

๔.๖๘ ๐.๔๗ มากท่ีสุด ๓ 

๖. การสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วนของมหาวิทยาลัยและผู6มี 
    ส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส$วนร$วม :  Participation) 

๔.๔๓ ๐.๖๒ มาก ๑๐ 

๗. การสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบและการ 
    ตัดสินใจ ในการดําเนินงานให6แก$ส$วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
    (หลักการกระจายอํานาจ :  Decentralization) 

๔.๔๕ ๐.๕๕ มาก ๘ 

๘. การใช6อํานาจ และหน6าท่ีของกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข6อบังคับ 
    ในการปฏิบัติงานด6วยความเป นธรรม และไม$เลือกปฏิบัติ  
    (หลักนิติธรรม :  Rule of Law)  

๔.๕๙ ๐.๕๔ มากท่ีสุด ๖ 

๙. การปฏิบัติต$อคณาจารย� บุคลากร และผู6รับบริการอย$างเท$าเทียมกันโดยไม$  
    แบ$งแยก (หลักความเสมอภาค :  Equity) 

๔.๕๙ ๐.๕๐ มากท่ีสุด ๕ 

๑๐. การตัดสินใจและยอมรบัตามฉันทามตขิองท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน�ของ 
      ส$วนรวมเป นสําคัญ (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ : Consensus Oriented) 

๔.๗๗ ๐.๔๒ มากท่ีสุด ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๕๘ ๐.๕๓ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๕ พบว$าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในด6านการ
ปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ใน ระดับมากท่ีสุด (µ = ๔.๕๘, σ=๐.๕๓) เม่ือ
พิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ การตัดสินใจ
และยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป นสําคัญ (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ) 
การปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมาย ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน�
สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล) การปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข6อสงสัย
และตรวจสอบได6 (หลักความโปร$งใส) ตามลําดับ โดยมีการสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วน
ของมหาวิทยาลัย และผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส$วนร$วม) เป นอันดับสุดท6าย 
 
 



 -๑๓-

 ๓.๓  ด'านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 
ตารางท่ี ๖  แสดงค$าเฉลี่ยและค$าเบ่ียงเบนมาตรฐานด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๒๒ ระดับ 

การ
ปฏิบัติ 

อันดับ 
µ σσσσ 

๑. ได6รับเอกสารประกอบการประชุมล$วงหน6า ในระยะเวลาท่ีเพียงพอต$อการศึกษา 
    เอกสาร 

๔.๖๔ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๕ 

๒. ศึกษาระเบียบวาระการประชุมก$อนการประชุม ๔.๕๒ ๐.๕๑ มากท่ีสุด ๘ 
๓. เตรียมข6อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถาม และให6คําแนะนํา รวมท้ังอภิปรายในประเด็น 
    ต$าง ๆ  

๔.๔๑ ๐.๕๐ มาก ๑๐ 

๔. เข6าร$วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย$างสม่ําเสมอ ๔.๗๓ ๐.๕๐ มากท่ีสุด ๓ 
๕. มีส$วนร$วมในการเสนอความคิดเห็นและข6อเสนอแนะท่ีเป นความรู6เฉพาะทางของ 
    ตนเอง หรือประสบการณ�ท่ีเก่ียวข6องมาใช6ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๒ ๐.๕๙ มากท่ีสุด ๙ 

๖. นําเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต ๔.๖๘ ๐.๔๗ มากท่ีสุด ๔ 
๗. นําเสนอข6อมูลอันเป นประโยชน�แก$มหาวิทยาลัย เพ่ือให6ตระหนักถึงบทบาทของ 
    อุดมศึกษา และสภาพแวดล6อมท่ีเป นจริงในสังคม 

๔.๕๕ ๐.๕๕ มากท่ีสุด ๗ 

๘. ยอมรับมติและความเห็นท่ีแตกต$างของท่ีประชุม ๔.๗๓ ๐.๔๕ มากท่ีสุด ๑ 
๙. ให6ความสําคัญต$อการเก็บรักษาความลับ และไม$นําข6อมูลภายในไปเผยแพร$  
    หรือใช6เพ่ือประโยชน�ส$วนตน 

๔.๗๓ ๐.๔๕ มากท่ีสุด ๑ 

๑๐. มีส$วนร$วมในการส$งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีงามให6กับมหาวิทยาลัยและตัวสภา- 
       มหาวิทยาลัยเอง 

๔.๖๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๖ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๖๑ ๐.๕๐ มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี ๖ พบว$าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในด6านการ
ประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ = ๔.๖๑, σ=๐.๕๐) 
เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ 
การยอมรับมติและความเห็นที่แตกต$างของที่ประชุม การให6ความสําคัญต$อการเก็บรักษาความลับ 
อันดับ ๓ ได6แก$ การเข6าร$วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย$างสมํ่าเสมอ โดยมีการเตรียมข6อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ซักถาม และให6คําแนะนํารวมท้ังอภิปรายในประเด็นต$าง ๆ เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔-

 
ตารางท่ี ๗ แสดงค$าเฉลี่ยและค$าเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมตามบทบาทและหน6าท่ีของ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายการปฏิบัต ิ
N=๒๒ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

 µ   σσσσ 
๑.  ด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลยั ๔.๓๔ ๐.๖๒ มาก ๓ 

๒. ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ๔.๕๘ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๒ 

๓. ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๔.๖๑ ๐.๕๐ มากท่ีสุด ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๔๗ ๐.๕๗ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๗ พบว$าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก (µ =๔.๔๗, σ=๐.๕๗) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า
รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาลและด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามอันดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๕-

จุดเด-น ความคิดเห็น และข'อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 จุดเด$น ความคิดเห็น และข6อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แบ$งออกเป น       
การประเมินครั้งท่ี ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) และการประเมินครั้งท่ี ๒ รอบ ๕ เดือนหลัง 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. การประเมินครั้งท่ี ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 ๑.๑ จุดเด-น 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป นสภามหาวิทยาลัยท่ีมีคณะกรรมการฯ ซ่ึงส$วนใหญ$
มีความคิดเห็นท่ีสอดคล6องกัน ท่ีประชุมมีการให6เกียรติและเคารพกฎ กติกา มารยาท อย$างมีเหตุมีผล 
บรรยากาศของการประชุมมีความราบรื่น และไม$มีผลประโยชน�ท่ีส$อไปในทางเอ้ือประโยชน�ปรากฎให6เห็น 
ซ่ึงเห็นสมควรยึดถือและปฏิบัติต$อไป 
 ๑.๒ ความคิดเห็นด'านการประชุม 
 ๑.๒.๑ ขอให6มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรนอกสถานท่ี เช$น ศูนย�การศึกษา
นอกท่ีตั้งสุพรรณบุรี ลําปาง หรือตรัง เพ่ือเป นการสร6างขวัญและให6กําลังใจผู6ปฏิบัติงานและยังเป นการเผยแพร$
ข6อมูลการดําเนินงานให6สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 ๑.๒.๒ ระเบียบวาระการประชุมมีจํานวนมากทําให6มีเวลาในการอภิปรายน6อย 
 ๑.๒.๓ การเตรียมข6อมูลในวาระการประชุม ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
ประโยชน�ต$อการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและปรับปรุงแก6ไขการปฏิบัติงานได6เป นอย$างดี 
 ๑.๒.๔ ในการประชุมควรมีการนําเสนอประเด็นเพ่ือให6ท่ีประชุมพิจารณาส$งเสริมและ
สนับสนุนให6กรรมการได6พิจารณาสะท6อนความคิดเห็นซ่ึงจะทําให6ได6แนวคิด แนวปฏิบัติท่ีแปลกใหม$เพ่ิมข้ึน 
 ๑.๒.๕ ควรหลีกเลี่ยงการเสียเวลาสําหรับงานประจํามากเกินไปควรให6เวลาในการกําหนด
นโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให6มากข้ึน 
  ๑.๒.๖ การประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต$ละครั้งควรเชิญนักศึกษาท่ีมีผลงานและชื่อเสียง
ท่ีได6รับรางวัลเข6าร$วมในการประชุมเพ่ือให6สภามหาวิทยาลัย ได6กล$าวชื่นชมและให6กําลังใจ   
  ๑.๓ ความคิดเห็นด'านการบริหารจัดการ 
 ๑.๓.๑ ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด6านการบริหารจัดการอุดมศึกษาในรูปแบบ
ใหม$ ๆ ท่ีทันสมัยเพ่ือการแข$งขันท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓.๒ การเผยแพร$ผลงานการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการบริหารงานตามหลัก            
ธรรมภิบาล หรือนําข6อเสนอแนะท่ีเป นประโยชน� มาวิเคราะห�แล6วเผยแพร$ ให6ผู6ท่ีสนใจและประชาคมสวนดุสิต           
ได6รับทราบโดยอาจจัดทําในรูปแบบของวารสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ๑.๓.๓ ควรมีการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย$างชัดเจน 
 ๑.๓.๔ ควรมีแผนในการกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๓.๕ ควรมีกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงระหว$างสภามหาวิทยาลัย อาจารย�และนักศึกษา 
 ๑.๓.๖ ควรมีการสื่อสารกิจกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ผ$านช$องทางการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย เช$น เว็บไซต� เฟสบุxค เป นต6น 
 ๑.๓.๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู6บริหาร (ทีมอธิการบดี) ควรมีการ 
Retreat การประชุมเพ่ือเตรียมการและตกลงวิธีทํางาน (ท้ังในและนอกห6องประชุม) เพ่ือให6มหาวิทยาลัย
บรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร�ขององค�กร  
 ๑.๓.๘ ควรมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการตรวจสอบภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให6ทันสมัยและตรงต$อกฎเกณฑ�และสิ่งแวดล6อมของมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนไป 



 -๑๖-

 ๑.๓.๙ เสนอให6กําหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยให6เป นเลิศและทันสมัยใหม$ ๓ มิติ คือ 
    มิติท่ี ๑ การระดมผู6มีประสบการณ�ด6านวิชาการการศึกษา เป นองค�คณะท่ีปรึกษา
ของมหาวิทยาลัยและการบริหารของมหาวิทยาลัย 
    มิติท่ี ๒ การสรรหาบุคคลให6มีคลื่นลูกใหม$ทดแทน ในสัดส$วนท่ีมีความเหมาะสม ไม$
ว$าคลื่นลูกใหม$จะมีความอาวุโส หรือพ6นจากตําแหน$งหน6าท่ีแล6ว แต$ยังมีความสามารถมากด6วยประสบการณ� 
และมีลูกศิษย�จํานวนมากซ่ึงจะเป นเครือข$าย ได6เป นอย$างดี 
                  มิติท่ี ๓ การส$งเสริมนักศึกษาท่ีมีความสามารถท้ังทางด6านวิชาการ ด6านกีฬา และด6านธุรกิจ  
  ๑.๔ ข'อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยควรเสนอแนะโครงการต$าง ๆ ท่ีสอดคล6องกับพันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดให6มีการจัดทําปฏิทินกําหนดระเบียบวาระในการ
ออกกฎ ระเบียบ ข6อบังคับเพ่ือใช6ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๔.๓ สภามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนส$งเสริมการกระจายอํานาจ และการตัดสินใจ 
รวมท้ังมีส$วนร$วมในการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน โดยมีผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินการ 
 ๑.๔.๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาระเบียบวาระก$อนการประชุมและ
เตรียมข6อมูลเพ่ือซักถาม ให6คําแนะนํา และอภิปรายในประเด็นต$าง ๆ  
 

 ๒. การประเมินครั้งท่ี ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)  
 ๒.๑ ความคิดเห็นด'านการประชุม 
 ๒.๑.๑ ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหากจะได6คํานึงถึงวาระการ
ประชุมกับเวลาท่ีใช6ในการประชุมให6เกิดความสอดคล6องกันก็จะสมบูรณ�เพ่ิมข้ึน 
 ๒.๑.๒ ควรจัดประชุมในเรื่องเฉพาะด6าน เช$น ด6านการอนุมัติหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การเงินและงบประมาณ รวมถึงยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย 
 ๒.๑.๓ ควรมีการกระตุ6นให6เกิดความต่ืนตัวในการประชุมให6เป น “การประชุมท่ีมี
ชีวิต” มากกว$าท่ีเป นอยู$ มิฉะนั้นจะก6าวไปสู$การประชุมท่ีมีรูปแบบเหมือนงานประจํา ขาดการสร6างสรรค�
ในสิ่งใหม$ ๆ และจะกลายเป นการประชุมท่ีอ่ิมตัว โดยเฉพาะการประชุมเพ่ือก$อให6เกิดการพัฒนานโยบาย
ของมหาวิทยาลัยท่ีมองไปข6างหน6าอย$างก6าวไกลกว$าท่ีเป นอยู$ 
 ๒.๑.๔ ควรจัดให6มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศูนย�การศึกษา 
และได6พบกับผู6ปกครอง คณาจารย�ของแต$ละศูนย�การศึกษาเพ่ือฟQงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๒.๒ ความคิดเห็นด'านการบริหารจัดการ 
  ๒.๒.๑ การเสนอแนะแนวนโยบายท่ีเหมาะสมให6กับมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติเป น
ส$วนท่ีดีในการทํางานร$วมกัน 
  ๒.๒.๒ มหาวิทยาลัยควรมีจุดเน6นเป นพิเศษรายปS เพ่ือประชุมปรึกษาหารือสาย
วิชาการท่ีจะให6ไปถึงเป̀าหมาย นอกเหนือไปจากท่ีได6ปฏิบัติเป นการประจําอยู$แล6ว  
  ๒.๒.๓ ควรรวบรวมข6อคิดเห็นและข6อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือติดตาม
ความก6าวหน6าและทราบถึงปQญหาท่ีติดขัดในการพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๒.๔ เปRดโอกาสให6ทุกส$วนท่ีเก่ียวข6องได6แสดงบทบาทและหน6าท่ีของตน ตามความ
มุ$งม่ันท่ีพร6อมสําหรับการพัฒนา 
  ๒.๒.๕ ควรมีการสร6างภาวะผู6นําในระดับต$าง ๆ  
 



 -๑๗-

๔. สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินสรุปได6ดังนี้ 
 ๑. ด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ ด6านการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย ด6านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของผู6บริหาร และด6านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� ตามลําดับ 
 ๒. ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติอยู$
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ การตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของ
ท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป นสําคัญ (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ) การปฏิบัติหน6าท่ีโดย
คํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมาย ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน�สูงสุดของประชาชน 
(หลักประสิทธิผล) การปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข6อสงสัยและตรวจสอบได6 
(หลักความโปร$งใส) ตามลําดับ โดยมีการสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วนของมหาวิทยาลัย 
และผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส$วนร$วม) เป นอันดับสุดท6าย 
 ๓. ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการ
ปฏิบัติอยู$ ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ การยอมรับมติและ
ความเห็นท่ีแตกต$างของท่ีประชุม การให6ความสําคัญต$อการเก็บรักษาความลับ อันดับ ๒ ได6แก$ การเข6าร$วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย$างสมํ่าเสมอ อันดับ ๓ ได6แก$การนําเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยสุจริตโดยมีการเตรียมข6อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถาม และให6คําแนะนํารวมท้ังอภิปรายในประเด็นต$าง ๆ เป น
อันดับสุดท6าย  
 สรุปการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก โดยมี
การปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด6านการ
ปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาลและด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๘-

ส-วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การประเมินฯ ส$วนนี้แบ$งออกเป น ๒ ตอน ได6แก$ 
  ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามอํานาจหน6าท่ีและการ
ปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข6อ 
  ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน ๕ ด6าน 
 
ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฎิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามอํานาจหน'าท่ีและการปฏิบัติงานโดยใช' 
   หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข'อ 
  การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการดําเนินงานโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 ๑. ระยะเวลาการประเมิน 
  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป นการประเมินจากผลการดําเนินงาน
รอบระยะ เวลา ๑ ปS ระหว$างเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

 ๒. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห	ข'อมูล 
  ๒.๑ การเก็บรวบรวมข6อมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6องได6แก$ 
 ๑) รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๓) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.๒ วิเคราะห�ข6อมูลโดยวิธีวิเคราะห�เนื้อหาและจําแนกข6อมูลตามประเด็นการประเมิน การ
ปฏิบัติงาน ของสภามหาวิทยาลัย ตามอํานาจหน6าท่ีและการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข6อ  

 

  ๓. กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  คณะกรรมการประเมินท่ีได6รับการแต$งต้ังได6พิจารณากรอบการประเมินโดยนําอํานาจหน6าท่ีท่ี
บัญญัติไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ซ่ึงมีการกําหนดรูปแบบการ
ประเมินโดยใช6รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช6
เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได6ในรอบปSท่ีผ$านมา มาเปรียบเทียบเพ่ือนําไปสู$การปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให6ดียิ่งข้ึนต$อไป   
 การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ การประเมินการปฎิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ตามอํานาจหน6าท่ีและการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข6อ ดังนี้ 
 ๑. การกําหนดนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
 ๒. การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
 ๓. การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 ๔. การกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  
 ๕. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๖. การอนุมัติให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  
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 ๗. การจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกส$วนราชการหรือหน$วยงานของมหาวิทยาลัย 
  ๘. การอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข6าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ  
 ๙. การพิจารณาให6ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
 ๑๐. การพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ศาสตราจารย� และศาสตราจารย�พิเศษ 
 ๑๑. การแต$งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน6าส$วนราชการ รวมท้ัง ศาสตราจารย�เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู6ช$วยศาสตราจารย� และผู6ช$วยศาสตราจารย�พิเศษ 
 ๑๒. การแต$งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๑๓. การอนุมัติงบประมาณรายจ$ายจากเงินรายได6ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๔. การพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 ๑๕. การแต$งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพ่ือให6ปฏิบัติงานตามอํานาจหน6าท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย 
 ๑๖. การพิจารณาและให6ความเห็นชอบเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการ
เสนอ และอาจมอบหมายให6อธิการบดี หรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย$างหนึ่งอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของ
สภามหาวิทยาลัยได6 
 ๑๗. การส$งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก6าวหน6าของมหาวิทยาลัย 
 ๑๘. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับ ของต6นสังกัดและหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
 ๑๙. การดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 

 ๔. ผลการวิเคราะห	ข'อมูล 
  การประเมินการปฎิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามอํานาจหน6าท่ีและการปฏิบัติงานโดยใช6
หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข6อ ได6ดําเนินการครบถ6วนทุกข6อ มีรายละเอียด ดังนี้   
 
 
   

 กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยให6นโยบายและข6อเสนอแนะต$าง ๆ ในระหว$างการประชุมสภามหาวิทยาลัยและ
การประชุมอนุกรรมการท่ีเก่ียวข6อง 
 ผลการดําเนินงาน :  
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๘)/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) ซ่ึง
เป นการกําหนดร$วมกันระหว$างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและคณะผู6บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ใช6ในการกําหนดแผนการดําเนินงานของหน$วยงานทุกหน$วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธ�ให6
สอดคล6องและขับเคลื่อนไปในทิศทาง  ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว6โดยเชื่อมโยงกับนโยบายและประเด็น
ยุทธศาสตร�ชาติ ภายใต6แนวคิดของการเป น “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมบน
พ้ืนฐานความเชี่ยวชาญของตนเอง” มหาวิทยาลัยจึงได6กําหนดนโยบายท่ีจะทําหน6าท่ีผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการ แลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย$างบูรณาการ 

๑. การกําหนดนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
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 ๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดนโยบาย โดยให6ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแล
ตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙
(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) เพื่อให6การปฏิบัติราชการของสภามหาวิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี มีความชัดเจน โปร$งใส มีธรรมาภิบาล เป นที่ยอมรับของทุกฝOายที่เกี่ยวข6อง และมี
ความเหมาะสม ทันต$อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบริบทต$าง ๆ นโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกอบด6วย  
  ๑) มุ$งม่ันในการปฏิบัติตามหน6าท่ี ท่ีกําหนดไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข6อบังคับท่ีเก่ียวข6องอย$างครบถ6วนและมีประสิทธิภาพ 
   ๒) สนับสนุนและส$งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให6เป นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓) มุ$งเน6นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได6รับการ
ยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย 
    ๔) สนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความเป นเลิศ  
    ๕) สนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างสมํ่าเสมอ  
       ๖) ส$งเสริมการกระจายอํานาจและการมีส$วนร$วม    
    ๗) การเปRดเผยข6อมูลข$าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
   ๘) จัดให6มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป นประจําทุกปS 
  สภามหาวิทยาลัยให6นโยบายและข6อเสนอแนะต$าง ๆ ระหว$างการประชุมสภามหาวิทยาลัย ว$าควร
เพิ่มนโยบายการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดแนวทางการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย จากกรอบการประเมินฯ ท่ีสภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบ  
  

   
 
  

 กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยร$วมเป นคณะอนุกรรมการด6านการเงิน ทรัพย�สินและงบระมาณ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเบ้ืองต6นก$อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. อภิปรายพร6อมท้ังให6ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะท่ีจะเป นประโยชน�ในการดําเนินงาน 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาอนุมัติแผนของมหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปS 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปSงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕๖) มหาวิทยาลัยฯ ได6
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปSงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๐๑๓,๑๐๘,๗๐๐ บาท 
ประกอบด6วย เงินงบประมาณแผ$นดิน ๖๘๒,๘๑๐,๔๐๐ บาท และเงินบํารุงการศึกษา ๓๓๐,๒๙๘,๓๐๐ บาท  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ แผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๗-๒๕๖๐ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณ และแผนการใช6จ$ายงบประมาณ ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก$อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําปSงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จะประกาศใช6ไม$ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป นวันเริ ่มต6นปSงบประมาณนั้น 
สํานักงบประมาณ โดยได6รับอนุมัติจากนายกรัฐมตรี  จึงกําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการใช6งบประมาณ

๒. การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 



 -๒๑-

รายจ$ายประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก$อน ซ่ึงวงเงินงบประมาณท่ีอนุญาตให6ใช6จ$ายได6 
จะต6องไม$เกินก่ึงหนึ่งของแต$ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําปSงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ 

งบประมาณรายจ-าย ประจําป3งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

งบประมาณรายจ-าย ประจําป3งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ไปพลางก-อน 

เงิน
งบประมาณ

แผ-นดิน 

เงินบํารุง
การศึกษา 

รวม 
เงิน

งบประมาณ
แผ-นดิน 

เงินบํารุง
การศึกษา 

รวม 

๑. แผนงาน: สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร�
พกพาเพื่อการศึกษา 

๐.๒๕๓๐  ๐.๒๕๓๐ ๐.๑๒๖๕  ๐.๑๒๖๕ 

๒. แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต$
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕.๑๐๓๖  ๕.๑๐๓๖ ๒.๕๕๑๘  ๒.๕๕๑๘ 

๓. แผนงาน: สร6างและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให6ทั่วถึงและเป นธรรม 

๖๕๖.๒๓๕๖ ๓๒๐.๑๓๐๕ ๙๗๖.๓๖๖๑ ๓๒๘.๑๑๗๘ ๑๖๐.๐๖๕๓ ๔๘๘.๑๘๓๑ 

๔. แผนงาน: อนุรักษ� ส$งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๐๕๐๐  ๔.๐๕๐๐ ๒.๐๒๕๐  ๒.๐๒๕๐ 

5. แผนงาน : ส$งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ๑๗.๑๖๘๒ ๑๐.๑๖๗๘ ๒๗.๓๓๖๐ ๘.๕๘๔๑ ๕.๐๘๓๙ ๑๓.๖๖๘๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๘๒.๘๑๐๔ ๓๓๐.๒๙๘๓ ๑,๐๑๓.๑๐๘๗ ๓๔๑.๔๐๕๒ ๑๖๕.๑๔๙๒ ๕๐๖.๕๕๔๔ 

  

 ๔. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) ซ่ึงได6กําหนดกิจกรรมไว6
ท้ังสิ้น  ๗ กิจกรรม โดยมีการเพ่ิมกิจกรรมท่ี ๔ การใช6ทรัพยากรร$วมกัน (บุคลากรห6องปฏิบัติการ ห6องประชุม 
และครุภัณฑ�) ด6านงานวิจัย  
 ๕. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนงานสร6างเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ�ไทย ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
คณะกรรมการสร6างเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ�ไทย ได6ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผ$านมา 
ต้ังแต$ปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และได6กําหนดแนวทางท่ีจะดําเนินการในปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยกลยุทธ�ท่ีใช6เป นแนวทางในการดําเนินงานประกอบด6วย ๔ กลยุทธ� ได6แก$ กลยุทธ�ท่ี ๑ สร6างระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ�ท่ี ๒ ส$งเสริมการสร6างความรู6 ความเข6าใจและปลูกฝQงวัฒนธรรมองค�กร
ให6แก$นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย กลยุทธ�ท่ี ๓ ส$งเสริมการเผยแพร$ศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ�
ไทยและภูมิปQญญาท6องถ่ิน กลยุทธ�ท่ี ๔ ส$งเสริมการบูรณาการองค�ความรู6ทางด6านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน 
 ๖. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปSการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖) โดยในปSการศึกษา ๒๕๕๖ 
มีความเสี่ยง จํานวน ๘ เรื่อง ได6แก$ ๑) สภาพคล$องทางการเงินของมหาวิทยาลัย ๒) การใช6จ$าย
งบประมาณฉุกเฉิน ๓) การไม$ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว$าด6วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ๔) ความรับผิดต$อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค6าที่ไม$ปลอดภัย (Product liability) 
๕) การลาออกของบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด6านวิชาชีพ ๖) ความขัดแย6งทางการเมือง ๗) อุบัติเหตุและ
อุบัติภัย และ ๘) ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข6อมูลสารสนเทศ  
 ๗. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๗ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ซ่ึงหลักสูตรท่ีมีความ
พร6อมในการรับสมัครนักศึกษา ในปSการศึกษา ๒๕๕๗ แบ$งออกเป น ๒ ส$วน ประกอบด6วย แผนรับตาม
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รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) จํานวน ๔,๕๐๕ คน และแผนรับนักศึกษา ตามท่ีหลักสูตรเสนอขอ 
จํานวน ๓,๕๐๐ คน โดยจําแนกตามสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 ในมหาวิทยาลัยฯ    จํานวน  ๑,๖๔๐  คน 
  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนสิรินธร)  จํานวน     ๗๐๐  คน 
  ศูนย�การเรียนรางน้ํา    จํานวน     ๑๒๐  คน 
 ศูนย�การเรียนระนอง ๒   จํานวน     ๑๘๐  คน 
  ศูนย�การศึกษาสุพรรณบุรี   จํานวน     ๒๒๐  คน 
  ศูนย�การศึกษานครนายก   จํานวน       ๖๐  คน 
  ศูนย�การศึกษาหัวหิน     จํานวน      ๒๘๐ คน 
  ศูนย�การศึกษาตรัง     จํานวน      ๑๘๐ คน 
  ศูนย�การศึกษาลําปาง    จํานวน      ๑๒๐ คน 
 ๘. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบปฏิทินการเปRดภาคการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร6อมการเข6าสู$
ประชาคมอาเซียน ปSการศึกษา ๒๕๕๗  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๘(๑๖/๒๕๕๖       
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) โดยมีรูปแบบการเปRด-ปRด ภาคการศึกษาในปSการศึกษา ๒๕๕๗ ได6แก$เปRดภาค
การศึกษาท่ี ๑ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และภาคการศึกษาท่ี ๒ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ๙. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

  

ข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย :  
 การเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปSงบประมาณ ควรเสนอก$อนเริ่มปSงบประมาณ  
 
 
 

 

กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยร$วมเป นคณะอนุกรรมการด6านกฎหมาย เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
เบ้ืองต6นก$อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. พิจารณาพร6อมท้ังให6ข6อสังเกตและ/หรือข6อเสนอแนะในระหว$างการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ/หรือให6ความเห็นชอบ กฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและหรือให6ความเห็นชอบ การออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศและข6อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. (ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความ
คืบหน6าการนําเสนอร$างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป น
ประจําทุกเดือน  
 ๒. ข6อบังคับ จํานวน ๒ ฉบับ ได6แก$  
  ๒.๑ เอกสารแนบท6ายข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย หลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข6อ ๕ (๕) (ค) แบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)  

๓. การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข'อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 



 -๒๓-

 ๒.๒ ข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย หน$วยบ$มเพาะวิสาหกิจ และหน$วย
จัดการทรัพย�สินทางปQญญาและถ$ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓
(๒๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๓. ระเบียบ จํานวน ๓ ฉบับ ได6แก$  
 ๓.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย การพัฒนาคุณภาพตําราและหนังสือท่ีใช6
ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย การรับจ$ายเงินรายได6ในการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖) 
 ๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย ค$าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่ ๑๐
(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖) 
 ๔. ประกาศ (รับทราบ) จํานวน ๓ ฉบับ ได6แก$  
 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู6ดํารงตําแหน$งบริหารจากผู6ดํารงตําแหน$งคณบดีและผู6ดํารงตําแหน$งผู6อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย� 
หัวหน6าส$วนราชการหรือหน$วยงานท่ีเรียกชื่ออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู6ดํารงตําแหน$งบริหาร จากผู6ดํารงตําแหน$งรองอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน� ผลพันธิน  
รองอธิการบดีฝOายนโยบายและแผน และ รองศาสตราจารย� ดร.ณัฏฐารมณ�  จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝOาย
วิชาการ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๓ ประกาศผลการเลือกต้ังสภาคณาจารย�และข6าราชการ และผลการเลือกประธานสภาคณาจารย�
และข6าราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ สภาคณาจารย�และข6าราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 
  

 
 

 
 

 กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยรับทราบกําหนดการตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ
รายงานผลการดําเนินงานของหน$วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให6ข6อเสนอแนะการดําเนินงานของศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ังเพ่ือ
กํากับติดตามให6เป นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

๔. การกํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 



 -๒๔-

 ผลการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ หนังสือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค�การมหาชน) ท่ี มศ ๐๐๐๒/(ว)๓๐๐๕ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เรื่องการแจ6งผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได6รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การ
มหาชน) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได6รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (การประชุม            
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖)  
 ๑.๒ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว๓๕๔ 
ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องแจ6งผลการพิจารณากรณีทักท6วงผลการตรวจประเมิน (ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย) 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖)   
 ๑.๔ สภามหาวิทยาลัยรับทราบกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว$างวันท่ี ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จะสัมภาษณ�ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๔ คน ได6แก$ ดร.บุญลือ ทองอยู$ 
นายกสภามหาวิทยาลัย นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.จักรพรรดิ วะทา และ
นายณรงค�ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖)  
  ๑.๕ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามตัวบ$งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) (สมศ.) โดยมี
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ$งชี้คุณภาพของ สกอ. และ สมศ. ๔๑ ตัวบ$งชี้ คะแนนเฉลี่ยรวม สกอ. และ 
สมศ. ไม$รวมตัวบ$งชี้ สมศ. ๑๕-๑๘ เท$ากับ ๔.๕๔ คะแนน อยู$ในระดับดีมาก (ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตัว
บ$งชี้คุณภาพของ สกอ. ๒๓ ตัวบ$งชี้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ คะแนน อยู$ในระดับดีมาก และผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานตัวบ$งชี้คุณภาพของ สมศ. ๑๘ ตัวบ$งชี้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ คะแนน อยู$ในระดับดี (การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๖ สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ตัวบ$งชี้ ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรท่ีเป นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๕ (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดให6มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยจากการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน$วยงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกล$าวแสดงให6เห็นว$า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบถ6วนตามภารกิจหลักท้ัง ๔ ด6าน ดังนี้ 
 ๒.๑ ด6านการจัดการศึกษา จากรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปSงบประมาณ คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน$วยงานท่ีเทียบเท$า ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร� ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๔ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖) 
  ๒.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๕ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
  ๒.๑.๓  รายงานผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
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  ๒.๑.๔ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักกิจการพิเศษ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)  
  ๒.๑.๕ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  ๒.๑.๖ รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนการเรือนประจําปSงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 ๒.๒ ด6านการบริการวิชาการ จากรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ รายงานผลการดําเนินโครงการ เครือข$าย เผยแพร$ ถ$ายทอด และพัฒนาการใช6สื่อ eDLRU 
(Electronic Distance Learning Rajabhat University) สําหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๒.๒.๒ รายงานประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)  
 ๒.๒.๓ รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนการท$องเท่ียวและการบริการ ประจําปSงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๒.๒.๔ รายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู$สากล ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม 
๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๒.๓ ด6านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปSงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 

 ๒.๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานสร6างเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ�
ไทย ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
   ๒.๔ ด6านการวิจัย ผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ได6แก$ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 
 ๒.๕ สภามหาวิทยาลัยกําหนดให6มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
จากการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๒.๕.๑ รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุ ๓ ตัวชี้วัด ไม$บรรลุ ๔ ตัวชี้วัด คิดเป น
ร6อยละ ๔๒.๘๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
  ๒.๕.๒ รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) โดยตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปSงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีท้ังสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัด พบว$าตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป̀าหมาย ๑๖ ตัว (คิดเป นร6อยละ ๖๖.๖๗) และตัวชี้วัด
ท่ีไม$บรรลุเป̀าหมาย ๘ ตัว (คิดเป นร6อยละ ๓๓.๓๓) 
 ๒.๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีบรรลุเป̀าหมาย จํานวน ๔ กิจกรรม คิดเป นร6อยละ ๕๗.๑๔ และสําหรับ
กิจกรรมท่ีไม$บรรลุเป̀าหมาย  มีจํานวน ๓ กิจกรรม คิดเป นร6อยละ ๔๒.๘๖  
 ๒.๕.๔ รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปSงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)   
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 ๓. สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการดําเนินงานและให6ข6อเสนอแนะการดําเนินงานของศูนย�การ 
ศึกษานอกท่ีตั้ง ดังนี้ 
 ๓.๑ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด$วนท่ีสุด ท่ี 
ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘  ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)    
 ๓.๒ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ผลการประเมินและปรับปรุงส$วนท่ีเป นจุดอ$อน และอนุมัติ                        
ให6มหาวิทยาลัยชี้แจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามข6อชี้แจงของมหาวิทยาลัยท่ีนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
   
 
 

 ข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยให6มีการจัดทําแผนการตรวจเยี่ยมศูนย�การศึกษาและออกตรวจเยี่ยมศูนย�
การศึกษานอกท่ีต้ัง เพ่ือให6คําแนะนําติดตามการดําเนินงานเพ่ือให6เป นไปตามตําแนะนําของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒. ให6ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ังรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป นระยะ 
 ๓. ให6จัดทําข6อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต$ละศูนย�การศึกษาและแต$ละปS 
 
 

 
 
 

 กระบวนการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบและให6ข6อเสนอแนะจากผลการ
ดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 ๑. รายงานการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
โดยประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 
 ๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) และรายงายผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับมหาวิทยาลัย (สมศ.)  

๓. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) 
 ๔. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามข6อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยประเมินมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี ดังนี้ 
 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัย ให6ความเห็นชอบ กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (การประชุมสภา-
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖) คณะกรรมการฯ ได6กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
 ๑.๑.๑ การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู$ความเป นเลิศ คณะกรรมการฯ จะติดตามการดําเนินงาน
อย$างจริงจังเพ่ือการพัฒนาสู$ความเป นเลิศ มุ$งเน6นการพัฒนากลุ$มเรียนรู6หลักและขยายการดําเนินงานตาม
เกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป นเลิศ (EdPEx) ให6กระจายสู$วงกว6าง 
 ๑.๑.๒ การประเมินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จะใช6กรอบการประเมินตนเองตามเกณฑ�
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป นเลิศ (EdPEx) เป นหลักในการประเมินมหาวิทยาลัย โดยขอบเขต

๕. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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หน$วยงานท่ีต6องดําเนินการประกอบด6วยระดับมหาวิทยาลัย หน$วยงานหลัก ๑๔ หน$วยงาน และศูนย�การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ๕ ศูนย�  
 ๑.๑.๓ การประเมินอธิการบดี คณบดี และผู6อํานวยการสํานักกิจการพิเศษ คณะกรรมการฯ 
ให6ความ สําคัญกับการประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนา โดยใช6แบบสอบถามชุดเดิมเพ่ือความต$อเนื่อง แต$จะ
ปรับปรุงให6เข6มข6นข้ึนด6วยการประเมินแบบ ๓๖๐ องศาท่ีครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก 
 ๑.๑.๔ การดําเนินงานด6านการเงิน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาประเด็นความคุ6มค$าในการ
ใช6จ$ายเงินเป นหลัก โดยเน6นผลลัพธ�เชิงประจักษ�ในการสนับสนุนหรือต$อยอดพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๒ พิจารณาให6ความเห็นชอบจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 ๒. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) และรายงายผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกระดับมหาวิทยาลัย (สมศ.)  
 ๒ .๑ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบและร$วมให6ข6อมูลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว$างวันท่ี ๑๔ -๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จะสัมภาษณ�ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย ๔  คน ได6แก$ ดร .บุญลือ ทองอยู$ 
นายกสภามหาวิทยาลัย นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ดร .จักรพรรดิ วะทา และ
นายณรงค�ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕) โดยมีผลผลคะแนนการประกันคุณภาพตัวบ$งชี้ สกอ. ๒๓ ตัวบ$งชี้ ๔ .๗๕ คะแนน และ
ประกันคุณภาพ ตัวบ$งชี้ สมศ. ๑๘ ตัวบ$งชี้ ๔๐๐ คะแนน เฉลี่ยรวม สกอ   . และ สมศ. ๔๑ ตัวบ$งชี้ ๔.๔๐ คะแนน 

๓. การประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) สภามหาวิทยาลัย
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหนังสือด$วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๒๐๑/๘๙๘ ลงวันท่ี ๔ 
เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องแจ6งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เท$ากับ ๔.๑๑๒๗ คะแนน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๔. การติดตามการดําเนินงานตามข6อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป นการติดตามจาก
รายงานการติดตามข6อเสนอแนะและข6อสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต$ละครั้ง ซ่ึงมี
ข6อเสนอแนะในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕๐ เรื่อง หน$วยงานท่ีเก่ียวข6องได6ดําเนินการตามข6อเสนอแนะเรียบร6อย
ท้ังหมด จํานวน ๕๐ เรื่อง (ร6อยละ ๑๐๐)  
 
ข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย :  
 ข6อเสนอแนะจากการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยโดยประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู-ความเป8นเลิศ 
   ๑. มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร�ให6ชัดเจน เพ่ือให6ประชาคมเห็นภาพร$วมกัน
และนําไปปฏิบัติได6 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยควรเน6นการพัฒนาสู$ความเป นเลิศในทิศทางท่ี
เป นความต6องการ/เป นสาขาขาดแคลนของประเทศและเป นความเชี่ยวชาญขององค�กร เช$น การพัฒนาครู
ท่ีเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยอาศัยฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู$ เป นต6น 



 -๒๘-

   ๒. การประเมินตามยุทธศาสตร�สู$ความเป นเลิศ ควรมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและเป นผลการดําเนินงาน
ร$วมกันระหว$างหน$วยงาน ต6องเชื่อมโยงยุทธศาสตร�กับประเด็นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณท่ี
ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให6สามารถขับเคลื่อนองค�กรได6  
  ๓. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) ได6อย$างจริงจังจนได6
เห็นความก6าวหน6าระดับหนึ่ง ผู6บริหารระดับสูงควรสนับสนุนและมีส$วนร$วมในการพิจารณากลั่นกรอง
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร�ท่ีจะนําเสนอในระบบ BI และใช6เป นเครื่องมือสู$ความเป นเลิศต$อไป 
   ๔. มหาวิทยาลัยควรส$งเสริมการเพ่ิมพูนประสบการณ�ให6ผู6บริหาร/บุคลากร ในการบริหารและ
การคิดเชิงยุทธศาสตร� ท้ังทางตรงและทางอ6อม   
   การประเมินมหาวิทยาลัย 
   ๑. กลุ$มเรียนรู6หลักระดับมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการส$งเสริมให6หน$วยงานต$าง ๆ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู6ซ่ึงกันและกัน เพ่ือให6เกิดการพัฒนาไปพร6อม ๆ กันทุกหน$วยงาน ต6องเชื่อมโยงให6เห็น
ความจําเป นว$าการดําเนินงานของคณะ/หน$วยงานต6องเชื่อมโยงเป นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังต6องช$วยให6หน$วยงานมองเห็นทิศทางของตนเองชัดเจนมากข้ึน 
   ๒. การประเมินตนเองด6วยเกณฑ� EdPEx ของหน$วยงานหลักให6ข6อมูลท่ีเป นประโยชน� ซ่ึงผู6บริหาร
หน$วยงานควรนําไปใช6เพ่ือการพัฒนาหน$วยงานต$อไป 
   ๓. มหาวิทยาลัยอาจจัดทําวิจัยสถาบันเพ่ือประเมินการรับรู6 ความเข6าใจ และบทบาทในการมีส$วน
ร$วมกับการพัฒนาด6วยเกณฑ� EdPEx ของบุคลากร เพ่ือให6ได6ข6อมูลท่ีเป นประโยชน�ในการผลักดัน EdPEx 
ให6ได6ผลมากข้ึน 
   การประเมินอธิการบดี คณบดี และผู'อํานวยการสํานักกิจการพิเศษ 
   ๑. บทบาทของอธิการบดี คือ การมองหาโอกาสเพ่ือกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ� ส$วนบทบาทของรอง
อธิการบดี คือ การส$งเสริมให6เกิดงาน โดยการมีส$วนร$วมและเชื่อมโยงระหว$างงาน กํากับ ติดตาม ดูแล และ
สร6างสรรค�ผลงาน  
   ๒. คณบดีควรกําหนดยุทธศาสตร�ให6มีความท6าทายและบูรณาการงานกันระหว$างหน$วยงานอัตลักษณ�
และหน$วยท่ีไม$ใช$อัตลักษณ� เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให6ก6าวสู$ความเป นเลิศได6อย$างต$อเนื่อง 
   ๓. ควรกําหนดบทบาทและเป̀าหมายของผู6บริหารแต$ละตําแหน$ง หรืออาจเริ่มต6นด6วยการประเมินตาม
การมีส$วนร$วมใน Cooperate KPI ก$อนเพ่ือเริ่มเชื่อมโยงงานส$วนต$าง ๆ 
   ๔. กลุ$มเรียนรู6หลักระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะทํางานเฉพาะกิจอาจทบทวนและพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินอธิการบดีและคณบดีหรือยกระดับเป นวิจัยสถาบัน เพ่ือให6การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   การดําเนินงานด'านการเงิน 
   ๑. มหาวิทยาลัย/คณะควรวิเคราะห�และใช6ประโยชน�จากข6อมูลท่ีได6รับจากการรายงานผลการ
ดําเนินงานทางการเงินด6วยตนเอง  
 ๒. มหาวิทยาลัยควรมีคณะทํางานท่ีช$วยออกแบบระบบการเก็บข6อมูลทางการเงินท่ีจะเป น
ประโยชน�ต$อการบริหารจัดการ โดยอาจดึงระบบ BI มาใช6ประโยชน� คณะทํางาน BI อาจลองพิจารณา
ข6อมูลท่ีมีอยู$ร$วมกับกองคลังและกองนโยบายและแผนว$า สารสนเทศด6านการเงินท่ีผู6บริหารต6องการเป น
อย$างไร เช$น ดูการจัดสรรตามพันธกิจ/หน$วยงาน/กลยุทธ� แล6วรายงานในรูปแบบตารางหรือกราฟ เป นต6น 
 ๓. ควรจําแนกงานของโครงการพิเศษต$างๆ เป น ๒ ส$วน คือ ส$วนท่ีสนับสนุนการศึกษา และส$วนท่ี
เป นเชิงธุรกิจ และแยกต6นทุนของแต$ละส$วนให6ชัดเจน เพ่ือนํามาวิเคราะห� เพราะส$วนสนับสนุนการศึกษา
อาจไม$คํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนเหมือนเชิงธุรกิจ 
 
  



 -๒๙-

 
 
 
 
 

 
 

 กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให6อธิการบดีเป นผู6อนุมัติการให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบจากรายงานผลการอนุมัติให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการอนุมัติการให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ดังนี้  

๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการอนุมัติการให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ดังนี้ 

 

 สภามหาวทิยาลยัอนุมัติครั้งที ่ ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ป.บัณฑิต
วิชาชีพคร ู

ป.บัณฑิต
บริหาร

การศึกษา 
รวม 

๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๑,๓๙๒ ๑๕๒ ๔๐ ๒๐๑ ๖๓ ๑๑,๘๔๘ 
๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๓๔๐ ๓๓ ๒๐ - - ๓๙๓ 

 ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๕,๘๗๒ ๕๐ ๗ ๓๐๐ ๕๖ ๖,๒๘๕ 
รวมท้ังสิ้น ๑๗,๖๐๔ ๒๓๕ ๖๗ ๕๐๑ ๑๑๙ ๑๘,๕๒๖ 

 ๒. สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ผลการอนุมัติการให6ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ท่ีมี
ระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปS จํานวน ๔ คน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)  
 
 
 

  กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบและอนุมัติการจัดต้ังส$วนงานในมหาวิทยาลัย 
 ๒. อภิปรายให6ข6อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบ โครงการจัดต้ัง “ศูนย�การเรียนรู6และวิจัย
ท6องถ่ิน” จํานวน ๓ แห$ง ได6แก$  
 ๑. ศูนย�การเรียนรู6และวิจัยท6องถ่ินหนองคาย  
 ๒. ศูนย�การเรียนรู6และวิจัยท6องถ่ินอุบลราชธานี  
 ๓. ศูนย�การเรียนรู6และวิจัยท6องถ่ินพิษณุโลก  
 โดยศูนย�การเรียนรู6และวิจัยท6องถ่ิน มีภารกิจหลักในการดําเนินงานเพ่ือจัดทํางานวิจัยให6กับ
หน$วยงานต$างๆ ในท6องถ่ิน การบริการวิชาการเพ่ือชุมชน การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และการฝ�กอบรม
บุคลากรของหน$วยงานต$างๆ รวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีบางส$วนเพ่ือดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย� โดยทางศูนย�การ
เรียนรู6และวิจัยท6องถ่ิน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 

๖. การอนุมัติให'ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
    อนุปริญญาและประกาศนียบัตร       

 ๗. การจัดตัง้ การรวมและการยุบเลิกส-วนราชการหรือหน-วยงานของมหาวทิยาลัย 

 



 -๓๐-

  

 
 
 

 กระบวนการดําเนินงาน :  
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบและอนุมัติ 
  ผลการดําเนินงาน : เนื่องจากการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปS พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(มกราคม-ธันวาคม) ท่ีผ$านมาไม$มีการพิจารณาในเรื่องดังกล$าว 
 
 

  
 

 กระบวนการดําเนินงาน : 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย�ประจําหลักสูตร ศูนย�การศึกษานอกท่ีตั้ง   
 ๓. อภิปราย ให6ข6อเสนอแนะนโยบายในระหว$างการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร แบ$งเป น
หลักสูตรใหม$ และหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรใหม$ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔ หลักสูตร ได6แก$  
  ๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม$ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)  

  ๑.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� (๕ ปS) หลักสูตรใหม$ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
  ๑.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟRสิกส� (๕ ปS) หลักสูตรใหม$ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)   
  ๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค6าปลีก หลักสูตรใหม$ พ.ศ.๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)   
 ๒. หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕ หลักสูตร ได6แก$ 
 ๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 
 ๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 
 ๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 
 ๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร� หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๒.๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
  

๙. การพิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  

๘. การอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข'าสมทบในมหาวิทยาลัย  
    หรือยกเลิกการสมทบ 



 -๓๑-

 ๓. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย�ประจําหลักสูตร ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง                   
ซ่ึงในปSการศึกษา ๒๕๕๖ มีจํานวน ๙ หลักสูตร (ลําดับท่ี ๑-๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
๕(๑๓)/๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลําดับท่ี ๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖)  
 

ศูนย	
การศึกษา 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบหลักสูตร 

สุพรรณบุร ี ครุศาสตร� ๑. ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครั้งท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

โรงเรียนการเรือน ๒. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

ครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

นครนายก ครุศาสตร� ๓. ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครั้งท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

ตรัง วิทยาการจัดการ ๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ครั้งท่ี ๑(๑)/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ 

มนุษยศาสตร�และ 
สังคมศาสตร� 

๕. ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� ครั้งท่ี  ๑(๑)/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ 

โรงเรียนการเรือน ๖. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

ครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 

ศูนย	
การศึกษา 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบหลกัสูตร 

ลําปาง ครุศาสตร� ๗. ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครั้งท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

โรงเรียนการเรือน ๘. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

ครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

หัวหิน 
โรงเรียนการ 
ท$ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ
บริการ 

๙. ศิลปศาสตร�บัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม ครั้งท่ี ๗(๓๔)/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๙ ก.ค. ๕๔ 

 
ธุรกิจการบิน ครั้งท่ี ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๔ 
  
 ๔. การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย�ผู6รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร จํานวน ๑๑ 
หลักสูตร  ได6แก$ 
 ๔.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส$วนท6องถ่ิน หลักสูตร
ใหม$ พ.ศ. ๒๕๕๔ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)  
 ๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 



 -๓๒-

 ๔.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม$ 
พ.ศ.๒๕๕๔ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท$องเที่ยว หลักสูตรใหม$ พ.ศ.๒๕๕๔ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๘ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(หลักสูตร๕ ปS) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๙ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม$ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(หลักสูตร ๕ ปS)  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๑๐ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม$ พ.ศ.๒๕๕๓ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๔.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม$ พ.ศ.๒๕๕๓   
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๕. การเปลี ่ยนแปลงศักยภาพอาจารย�ผู 6ร ับผิดชอบหลักสูตร ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง 
จํานวน ๔ หลักสูตร ได6แก$   
 ๕.๑ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย�ผู6รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปS) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง สุพรรณบุรี 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๕.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท$องเท่ียวและบริการ ศูนย�การศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง ตรัง (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๕.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (หลักสูตรใหม$) ศูนย�การศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง หัวหิน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๕.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท$องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม$ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  ศูนย�การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง หัวหิน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)  
  ๖. การเปRดสอนตามหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร  
 ๖.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส$วนท6องถ่ิน ปSการศึกษา              
๑/๒๕๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๖.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ$นท่ี ๓ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๖.๓ หลักสูตรอบรมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอินทรีย� ระหว$าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ จังหวัดนครนายก (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
    ๗. การปรับปรุงแก6ไขหลักสูตรตามข6อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๒ 
หลักสูตร  ได6แก$ 



 -๓๓-

  ๗.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามข6อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๔๑๗ 
ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 
 ๗.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามข6อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๑๗๓ ลงวันท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 ๘. การปRดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
 ๘.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร ๕ ปS) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๘.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท$องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๙. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการศึกษา ได6แก$ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
ข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย : 
 ๑. ควรมีรายละเอียดผลการศึกษาข6อมูล สรุปและการวิจารณ� ทุกหลักสูตรเพ่ือประกอบการพิจารณาด6วย 
 ๒. ควรมีการแนะแนวโรงเรียนเครือข$าย และการประชาสัมพันธ�หลักสูตร รวมท้ังเสนอแนะข6อมูลท่ีเป น
ประโยชน� อาทิ การจัดการเรียนการสอน เม่ือสําเร็จการศึกษาแล6วสามารถนําวิชาความรู6ไปประกอบอาชีพใด 
 ๓. ควรจัดบางรายวิชาให6มีการเรียนการสอน ๒ ภาษา เนื่องจากในปS พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก6าว
เข6าสู$ประชาคมอาเซียน 
 ๔. ควรมีการตรวจสอบความถูกต6องของรูปแบบและตัวเลขงบประมาณ รวมท้ังคํานึงถึงจุดคุ6มทุนด6วย 
 ๕. หลักสูตรควรมีความสอดคล6องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
   

 
 
กระบวนการดําเนินงาน :  
๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู6ทรงคุณวุฒิเป นนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ

ผู6ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอเรื่องให6ทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งต้ัง 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยรับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี แต$งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต$งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีผู6ทรงคุณวุฒิจาก
สภามหาวิทยาลัยร$วมเป นกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาเลือก 
 
 

๑๐. การพิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต-งตั้งและถอดถอน  
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ศาสตราจารย	 และศาสตราจารย	พิเศษ 



 -๓๔-

 ผลการดําเนินงาน :  
 ๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ การขอลาออกจากตําแหน$งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ของนายมานิจ สุขสมจิตร (การประชมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๒ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ออกเสียงลงคะแนนเลือก ดร.บุญลือ ทองอยู$ เป นนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๓ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ 
แทนตําแหน$งท่ีว$าง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗(๑๕)/๒๕๕๖ (เป นการประชุมคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห$งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) ในวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๘.๓๐–๙.๐๐ น. ณ ห6องประชุมสํานักงานอธิการบดี นั้น ในการประชุมดังกล$าวท่ี
ประชุมมีมติเลือก ดร.จรินทร� สวนแก6ว เป นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน$ง
ท่ีว$างลง ด6วยคะแนนเสียงเป นเอกฉันท� (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๔ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ การขอลาออกจากตําแหน$งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู6ทรงคุณวุฒิ ของ ดร.บุญลือ ทองอยู$ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๕ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต$งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๖ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต$งต้ัง ดร.จิรนทร� สวนแก6ว 
เป นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู6ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๒. การแต$งต้ังอธิการบดี  
 ๒.๑ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเสียงลงคะแนน เลือก ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ  
เป นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๒.๒ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต$งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 ๓. การแต$งต้ังศาสตราจารย� และศาสตราจารย�พิเศษ เนื่องจากในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม$มีการนําเสนอ
เรื่องดังกล$าวเข6าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 
  

 
  

 กระบวนการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาให6ความเห็นชอบและอนุมัติการแต$งต้ัง
และถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน6าส$วนราชการ รวมท้ังศาตราจารย�เกียรติคุณ รองศาสตราจารย� 
รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู6ช$วยศาสตราจารย� และผู6ช$วยศาสตราจารย�พิเศษ  
 ผลการดําเนินงาน :  
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแต$ง ตั้ง  รองอธิการบดี ผู 6ช $วยอธิการบดี คณบดี 
ผู6ช$วยศาสตราจารย�  รองศาสตราจารย� ดังนี้ 

 ๑๑. การแต-งตั้งและถอดถอนรองอธกิารบดีและหัวหน'าส-วนราชการ รวมทั้งศาตราจารย	เกียรติคุณ   
       รองศาสตราจารย	 รองศาสตราจารย	พิเศษ ผู'ช-วยศาสตราจารย	 และผู'ช-วยศาสตราจารย	พิเศษ



 -๓๕-

 ๑. ตําแหน$งรองอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖) จํานวน ๖ คน ท้ังนี้ ต้ังแต$
วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป นต6นไป โดยมีรายนามต$อไปนี้ 
 ๑.๑ รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน�  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝOายนโยบายและแผน 
 ๑.๒ ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.วิไล  ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝOายบริหาร 
 ๑.๓ รองศาสตราจจารย� ดร.ณัฏฐารมณ�  จุฑาภัทร   รองอธิการบดีฝOายวิชาการ 
 ๑.๔ รองศาสตราจารย�พัชรี  สวนแก6ว รองอธิการบดีฝOายกิจการนักศึกษา 
 ๑.๕ ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน� รองอธิการบดีฝOายวิเทศสัมพันธ� 
 ๑.๖ ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝOายกิจการศูนย�การศึกษา 
 ๒. ตําแหน$งผู6ช$วยอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบการขอกําหนดจํานวนผู6ช$วยอธิการบดี
จํานวน ๔ ตําแหน$ง (การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยมี
รายนามดังนี้ 
  ๒.๑ ดร.สวงค�  บุญปลูก ผู6ช$วยอธิการบดีฝOายวิชาการ 
  ๒.๒ นางสาวธนาศิริ  ชะระอํ่า ผู6ช$วยอธิการบดีฝOายวิเทศสัมพันธ� 
  ๒.๓ ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู6ช$วยอธิการบดีฝOายกิจการนักศึกษา 
  ๒.๔ นางสาวนันท�ธิญา  ศฤงค�สวัสด์ิ ผู6ช$วยอธิการบดีฝOายกิจการภายนอก 
  ๓. ตําแหน$งคณบดี สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ัง ดังนี้ 
 ๓.๑ ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน คณบดีคณะครุศาสตร�   
 ๓.๒ ดร.ฉัตรแก6ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  

๓.๓ ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 ๓.๔ ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.รัญจวน  ประวัติเมือง    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
  ๓.๕ รองศาสตราจารย� ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน�  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๔. ตําแหน$งผู6อํานวยการ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต$งต้ัง ดังนี้ 
 ๔.๑ ดร. ภิรดี  วัชรสินธุ�    ผู6อํานวยการสํานักส$งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๔.๒ ดร. วนิดา อัญชลีวิทยกุล   ผู6อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๕. ตําแหน$งทางวิชาการ  
 ๕.๑ ตําแหน$งรองศาสตราจารย�  
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม$อนุมัติ จํานวน ๑ คน ได6แก$ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร� (การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖) และในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย ให6ความเห็นชอบ การ
ขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู6ขอกําหนดตําแหน$งรองศาสตราจารย� และมอบท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน$งทางวิชาการพิจารณาดําเนินการต$อไป 
 ๕.๒ ตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  อนุมัติตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย�  จํานวน ๔ คน ได6แก$ 
 ๕.๒.๑  สาขาวิชาชีวเคมี 
 ๕.๒.๒  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
  



 -๓๖-

 ๕.๒.๓  สาขาวิชาการจัดการ  
 ๕.๒.๔  สาขาวิชาศิลปกรรม  
   (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖) 
   ไม$อนุมัติ ตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย�สาขาวิชาการบัญชี 
   (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖) 
ข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย :   

ให6กําหนดเป̀าหมายการพัฒนาบุคลากรให6มีตําแหน$งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนตามสัดส$วนท่ีกําหนดในแต$
ละคณะหรือหน$วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
 

 กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมี
ผู6ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยร$วมเป นกรรมการสรรหาฯ  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป นคณะกรรมการส$งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  
 ผลการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมติแต$งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากนางอรัญรัตน� อยู$คง ลาออกจากคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคําสั่ง            
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี ๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ (การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)   
 ๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเสียงลงคะแนน เลือก ดร.ประยุทธ� สวัสด์ิเรียวกุล เป น
คณะกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน$งท่ีว$าง (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยรับทราบ การลาออกจากตําแหน$งกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของ            
ดร.จรินทร� สวนแก6ว และสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแต$งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน$งท่ีว$าง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี ๒๔/๒๕๕๖ 
สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)   
 ๔. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต$งต้ัง พลเอกเมธี สมุทรักษ� เป นประธานคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนตําแหน$งท่ีว$าง (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๕. สภามหาวิทยาลัยฯ ออกเสียงลงคะแนน เลือก นายสุรพงษ� วงศ�พลับ เป นคณะกรรมการ
ผู6ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน$งท่ีว$าง และจัดลําดับบุคคลตามบัญชี
รายชื่อท่ีเหลือข้ึนบัญชีรายชื่อสํารอง ได6แก$ นายอติทักต� สุวิวัฒนชัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒
(๒๐)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และรับทราบ คําสั่งแต$งต้ังกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน$งท่ีว$าง (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 

๑๒. การแต-งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส-งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



 -๓๗-

 
 

  
   

กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ังคณะอนุกรรมการด6านการเงินฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก$อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให6ความเห็นชอบงบประมาณรายจ$ายจากเงินรายได6 
 ๓. อภิปราย ให6ข6อเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ$ายของมหาวิทยาลัยและติดตามการใช6
จ$ายเงินงบประมาณรายจ$ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช'จ-าย ดังนี้ 
 ๑.๑ การจัดสรรเงินงบประมาณ และแผนการใช6จ$ายงบประมาณประจําปS งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ไปพลางก$อน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖) 
  ๑.๒ สภามหาวิทย$าลัยฯ อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณและแผนการเบิกจ$ายงบประมาณ 
ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
                                                                                                                          หน$วย: ล6านบาท 

งบรายจ-าย เงินงบประมาณแผ-นดิน เงินบํารุงการศึกษา เงินรายได'อ่ืน รวม 

  ๑. งบบุคลากร 
๑๑๗.๕๔ ๒๒๒.๖๐  ๓๔๐.๑๔ 

(๑๖.๑๖%) (๖๖.๙๔%)  (๒๘.๘๓%) 

  ๒. งบดําเนินงาน 
๘๑.๗๙ ๗๒.๕๓ ๔๕.๐๕ ๑๙๙.๓๗ 

(๑๑.๒๕%) (๒๑.๘๑%) (๓๗.๕๔%) (๑๖.๙๐%) 

  ๓. งบลงทุน 
๑๔๙.๙๑ ๒๒.๗๙ ๕๐.๙๕ ๒๒๓.๖๕ 

(๒๐.๖๑%) (๖.๘๕%) (๔๒.๔๖%) (๑๘.๙๖%) 

  ๔. งบเงินอุดหนุน 
๓๕๐.๙๕ ๑๔.๖๑  ๓๖๕.๕๖ 

(๔๘.๒๖%) (๔.๓๙%)  (๓๐.๙๙%) 

  ๕. งบรายจ$ายอ่ืน 
๒๗.๐๐     ๒๗.๐๐ 

(๓.๗๑%)     (๒.๒๙%) 

  ๖. งบกลาง 
   ๒๔.๐๐  ๒๔.๐๐ 
   (๒๐.๐๐%)  (๒.๐๓%) 

รวม ๗๒๗.๑๙ ๓๓๒.๕๓ ๑๒๐.๐๐ ๑,๑๗๙.๗๒ 

ร'อยละ (๖๑.๖๔%) (๒๘.๑๙%) (๑๐.๑๗%) (๑๐๐.๐๐%) 
  

 ๒. การอนุมัติงบประมาณรายจ-ายของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการใช6เงินบํารุง
การศึกษาเพิ่มเติม และเงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)  
 
 
 
 

๑๓. การอนุมัติงบประมาณรายจ-ายจากเงินรายได'ของมหาวิทยาลัย 
 



 -๓๘-

 ๓. การติดตามการใช'จ-ายเงินงบประมาณรายจ-าย ดังนี้  
 ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ$ายงบประมาณรายจ$าย ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๒ รายงานงบการเงินและวิเคราะห�งบการเงิน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ 
๑๒ เดือน  (ต้ังแต$วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๓ สรุปรายรับ-รายจ$าย เงินบํารุงการศึกษา ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ 
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 
 ๓.๔ การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปSสิ้นสุด วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๕ รายงานผลการเบิกจ$ายงบประมาณรายจ$าย ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๖ สรุปรายรับ-รายจ$าย เงินบํารุงการศึกษา ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๗ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห�งบการเงิน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รอบ ๖ เดือน (ต้ังแต$วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘
(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๘ รายงานผลการเบิกจ$ายงบประมาณรายจ$าย ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๙ สรุปรายรับ-รายจ$าย เงินบํารุงการศึกษา ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๑๐ รายงานผลการใช6จ$ายงบประมาณรายจ$ายประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ 
(ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
ข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย :  
 ๑. ควรเร$งรัดการเบิกจ$ายงบประมาณรายจ$ายให6เป นไปตามเป̀าหมายของการเบิกจ$ายเงินงบประมาณ
แผ$นดินและสอดคล6องกับกระทรวงการคลัง 
 ๒. ควรเพ่ิมงบประมาณในส$วนของแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษารวมถึงงบประมาณด6าน
การวิจัย 
 
 
 
 
 



 -๓๙-

 
  

 
 
 
  

 กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยร$วมเป นกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(กบบ.) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเบ้ืองต6นก$อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอัตราเงินเดือนเริ่มต6นของผู6ดํารงตําแหน$งบริหารท่ีมิได6เป นข6าราชการ
พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  
 ๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให6ความเห็นชอบ รับทราบ รวมถึงติดตามการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 ๔. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ
และจะให6ปฏิบัติงานต$อ 
 ๕. อภิปราย ให6ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะในระหว$างการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู6ดํารงตําแหน$งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือเป นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบบ.) เพ่ือให6เป นไปตามข6อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข6อ ๗ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข6อ ๑ (๖) กรรมการจากผู6แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ ให6รองอธิการบดี
ฝOายบริหารจัดประชุมกลุ$มกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ และให6เลือกต้ังกันเองเป นผู6แทน
ของกลุ$มจํานวน ๑ คน และเสนอรายชื่อต$อมหาวิทยาลัย เพ่ือแต$งต้ังเป นกรรมการ นั้น ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยจึงมติเลือก ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.สายหยุด จําปาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู6ทรงคุณวุฒิ เป นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติอัตราเงินเดือนเริ่มต6นของผู6ท่ีดํารงตําแหน$งบริหารท่ีมิได6เป นข6าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให6กับรองศาสตราจารย� ดร.ประกฤติ พูลพัฒน� คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖) 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนอัตรากําลังสายผู6สอน ระยะ ๔ ปS (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
 ๔. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบ สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 
๙ สมรรถนะ ได6แก$  
  ๑) ความเป นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit)  
  ๒) ความมุ$งม่ันสู$ความสําเร็จ (Utmost)  
  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Accumulate Knowledge and Skills to Expert)  
  ๔) การสร6างเครือข$ายพันธมิตรและทีมงาน (Networking and Teamwork)  
  ๕) การดํารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Discipline and Ethics)  
  ๖) ความเข6าใจมหาวิทยาลัย (Understanding the University)   
 

๑๔. การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 



 -๔๐-

  ๗) ความรู6และทักษะท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานตามหน6าท่ีรับผิดชอบ 
 (Specific Knowledge and Skills for job)  
  ๘) การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู6 (Innovative Thinking)  
  ๙) การประยุกต�ใช6เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Technology Application 
  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)  

 ๕. สภามหาวิทยาลัยรับทราบการใช6ระบบแฟ̀มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส� (e-Portfolio) ของบุคลากร
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มใช6ตั้งแต$วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป นต6นไป (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
 

  
 กระบวนการดําเนินงาน : 

๑. สภามหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาแต$งต้ังคณะกรรมการ 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาแต$งต้ังคณะอนุกรรมการ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาแต$งต้ังบุคคล 
 ผลการดําเนินงาน : ในปS พ.ศ.๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต$งต้ังคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพ่ือให6ปฏิบัติงานตามอํานาจหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ดังต$อไปนี้ 
 

การแต-งตั้งคณะกรรมการ : 

ลําดับท่ี สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัแต-งต้ัง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี/วันท่ี 

๑.  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

๒. คณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

๓. คณะกรรมการสรรหาผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยัแทนตําแหน$งท่ีว$าง 

ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ 

๔. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ  
แทนตําแหน$งท่ีว$างลง 

ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๕. แต$งตั้ง ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.สายหยุด จําปาทอง เป นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน$งทางวิชาการ   

ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕. การแต-งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพ่ือให'ปฏิบัติงาน 
      ตามอํานาจหน'าที่ของสภามหาวิทยาลัย 



 -๔๑-

การแต-งตั้งคณะกรรมการ (ต-อ) : 

ลําดับท่ี สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัแต-งต้ัง 
การประชมุสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี/วันท่ี 

๖. แต$งตั้ง นายนิคม กฤษณรังคุณ เป นประธานคณะกรรมการอุทธรณ�และ
ร6องทุกข�ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (ก.อ.ม.) 

ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๗. แต$งตั้ง ดร.จักรพรรดิ วะทา เป นประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของ
สภาฯ และ นายธงชัย ศรีดามา เป นกรรมการประเมินตนเองของสภาฯ  

ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๘. คณะกรรมการสรรหาผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั แทนตําแหน$งท่ีว$าง 

ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ 
๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๖ 

๙. แต$งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคล ของ
คณาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให6ปฏิบัติงานต$อ ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖  
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

๑๐. อนุมัติบุคคลตามบัญชีรายช่ือจํานวน ๗ คน เป นกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ประจําคณะมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�  
๑. ดร.กุลสรินทร�  ใจจริง                กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายชาญชัย จิตรเหล$าอาพร    กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ 

  ๓. รองศาสตราจารย� ดร.วิภาวรรณ  อยู$เย็น กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ
  ๔. ดร.สมภพ  ระงับทุกข�   กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ 
  ๕. รองศาสตราจารย� ดร. สุจริตลกัษ�  ดีผดุง กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ 
  ๖. นายดนัย ศรียงค�   กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายอํานาจ  เนตยสุภา   กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ 
 และแต$งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
การแต-งตั้งคณะอนุคณะกรรมการ : 

ลําดับท่ี สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัแต-งต้ัง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี/วันท่ี 

๑.  แต$งตั้งประธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการด6านกฎหมาย แทน
ตําแหน$งท่ีว$าง ได6แก$ ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ ประธานอนุกรรมการ  
๒. นายธงชัย  ศรีดามาอนุกรรมการ  ๓. นายยุทธนา  สาโยชนกร 
อนุกรรมการ 

ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ 

 

๒. คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ิมเติม  
จํานวน ๒ คน ได6แก$ นายนิคม ระวียัน และนายเสกสรรศ� รอยลาภเจริญพร  

ครั้งท่ี ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๒-

การแต-งตั้งบุคคล : 

ลําดับท่ี สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัแต-งต้ัง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี/วันท่ี 

๑. แต$งตั้ง ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ�  จันทร�เจริญ   
เป นผู6รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
ท้ังน้ี ตั้งแต$วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป นต6นไป 

ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
๒. แต$งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน�  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝOายนโยบายและแผน 
๒. ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  รองอธิการบดฝีOายบรหิาร 
๓. รองศาสตราจจารย� ดร.ณฏัฐารมณ�  จุฑาภัทร  รองอธิการบดฝีOายวิชาการ  
๔. รองศาสตราจารย�พัชรี  สวนแก6ว  รองอธิการบดีฝOายกิจการนักศึกษา 
๕. ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.นิรมติ คุณานุวัฒน�  รองอธิการบดีฝOายวิเทศสัมพันธ� 
๖. ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝOายกิจการศูนย�การศึกษา 
ท้ังน้ี ตั้งแต$วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป นต6นไป 

ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัแต-งต้ัง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี/วันท่ี 

๓.  แต$งตั้ง ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   
ดํารงตําแหน$งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

๔. รับทราบ การปลี่ยนแปลงประธานสภาวิชาการ จากเดิม รองศาสตราจารย�       
ดร.ศิโรจน�  ผลพันธิน เป น  ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ�  จันทร�เจรญิ และ 
เปลี่ยนเลขานุการสภาวิชาการ จาก ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ เป น รองศาสตราจารย� 
ดร.ณัฏฐารมณ� จุฑาภัทร 

ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

๕.  แต$งตั้งคณบดี  
  ๑. ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน คณบดีคณะครุศาสตร�   

    ๒. ดร.ฉัตรแก6ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
    ๓. ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
  ๔.  ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.รญัจวน  ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖  
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

   ๕. รองศาสตราจารย� ดร. ประกฤติ  พูลพัฒน�  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖  
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๖. แต$งตั้งผู6อํานวยการ 
   ๑. ดร. ภิรดี  วัชรสินธุ�  ผู6อํานวยการสํานักส$งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๒. ดร. วนิดา อัญชลีวิทยกุล  ผู6อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖ 
 วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
การแต-งต้ังอ่ืน ๆ  : 

ลําดับท่ี สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี/วันท่ี 

๑.  การแต$งตั้งคณะอนุกรรมการด6านกฎหมาย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดุสิต ท่ี ๒๖/๒๕๕๖ เรื่องแต$งตั้งคณะอนุกรรมการด6านกฎหมาย สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ )  

ครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖  
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 



 -๔๓-

 
 
 

 
 
 

 

กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและ/หรือให6ความเห็นชอบเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามท่ี
อธิการบดีเสนอ 

๒. อภิปราย ให6ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะต$อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให6ความเห็นชอบเก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย ตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให6อธิการบดี หรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย$างหนึ่งอย$างใด อันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยได6 ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาอนุมัติให6มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการเข6าใช6ประโยชน�ท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของ
ธนาคารแห$งประเทศไทย  
 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให6มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการเข6าใช6ประโยชน�ท่ีดินพร6อมสิ่งปลูก
สร6างของธนาคารแห$งประเทศไทย จังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งท่ี ๔(๔)/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗(๗)/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ มีมติอนุมัติโครงการเข6าใช6ประโยชน�ท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของธนาคารแห$งประเทศไทย จังหวัด
ลําปาง โดยทางมหาวิทยาลัย ได6นําเสนอโครงการฯ ดังกล$าวไปยังธนาคารแห$งประเทศไทย เพ่ือพิจารณา 
นั้น บัดนี้ คณะกรรมการธนาคารแห$งประเทศไทย มีมติอนุมัติให6ขายท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของธนาคาร
แห$งประเทศไทย จังหวัดลําปาง ให6กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข6าใช6ประโยชน� เป นจํานวนเงิน 
๑๕๗,๔๗๗,๗๐๐ บาท ตามหนังสือธนาคารแห$งประเทศไทย เลขท่ี ธปท.ฝธอ.(๑๑)๓๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง
ที่ดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของธนาคารแห$งประเทศไทย จังหวัดลําปาง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๒ สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบการขอสินเชื่อจากธนาคาร เป นจํานวนเงินท้ังหมด 
๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร6อยห6าสิบล6านบาทถ6วน) เพ่ือใช6จัดซ้ือท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างจากธนาคารแห$ง
ประเทศไทยตามรายละเอียด ท่ีธนาคารนําเสนอ และการปรับปรุงอาคารสถานท่ี พร6อมด6วยครุภัณฑ�ท่ีจําเป น 
ตามแผนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและการจัดซ้ือครุภัณฑ� ท่ีมหาวิทยาลัยจะนําเสนอในการประชุมคราวต$อไป 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๓ สภามหาวิทยาลัยรับทราบและเห็นชอบผังแม$บทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย�
การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ลําปาง ณ พ้ืนท่ีธนาคารแห$งประเทศไทย สาขาลําปาง โครงการระยะท่ี ๑ และ
ให6จัดทําแผนการใช6จ$ายเงินงบประมาณ ในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และการจัดซ้ือครุภัณฑ� โครงการ
เข6าใช6ประโยชน�ท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของธนาคารแห$งประเทศไทย จังหวัดลําปาง (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 ๑.๔ สภามหาวิทยาลัย รับทราบความคืบหน6าโครงการเข6าใช6ประโยชน�ท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของ
ธนาคารแห$งประเทศไทย จังหวัดลําปาง  (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๑.๕ สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบให6กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร นําเงินของกองทุน
สะสมเลี้ยงชีพฯ ให6โครงการโรงสีข6าว สํานักกิจการพิเศษ กู6ยืม เพ่ือรับซ้ือผลผลิตข6าวอินทรีย�ฤดูกาลเก็บเก่ียว
นาปรังและนาปS จากเกษตรกรท่ีเข6าร$วมโครงการส$งเสริมการผลิตข6าวอินทรีย� จังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัย 

๑๖. การพิจารณาและให'ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี หรือ 
       สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให'อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย-างหน่ึง 
       อย-างใด อันอยู-ในอํานาจและหน'าที่ของสภามหาวิทยาลัยได' 



 -๔๔-

จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห6าล6านบาทถ6วน) อัตราดอกเบ้ียร6อยละ ๔.๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖)  
 ๑.๖ สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบให6กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร นําเงินของ
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให6โครงการโรงสีข6าว สํานักกิจการพิเศษ กู6ยืม เพ่ือรับซ้ือผลผลิตข6าวอินทรีย�ฤดูกาล
เก็บเก่ียวนาปรังและนาปS จากเกษตรกรท่ีเข6าร$วมโครงการส$งเสริมการผลิตข6าวอินทรีย� จังหวัดพิษณุโลกกับ
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล6านบาทถ6วน) อัตราดอกเบ้ียร6อยละ ๔.๕ (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยรับทราบโครงการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค6าปลีก เป นโครงการ
ความร$วมมือระหว$างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) (การประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 
 
 กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยร$วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ๒. สภามหาวิทยาลัย รับทราบการดําเนินงานของคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาอนุมัติและให6ความเห็นชอบ รับทราบ อภิปราย ให6ข6อเสนอแนะ
นโยบายในระหว$างการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยส$งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความ 
ก6าวหน6าของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยร$วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว$างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและการ
บริหารงานบนพ้ืนฐานความเป นเลิศของมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด� 
แปซิฟRก ซอฟเฟอริน รีสอร�ท แอนด� สปา ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส$งเสริมพลังสร6างสรรค�
ร$วมกันระหว$างสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยรับทราบการดําเนินงานของคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได6แก$ 
การจัดโครงการจัดการแข$งขันโบว�ลิ่งการกุศล (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๖) โครงการปลูกปOาเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบ โครงการความร$วมมือทางวิชาการระหว$างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต$างประเทศ จํานวน ๔ โครงการ  
 ๓.๑ โครงการลงนามความร$วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ภาษาและวิชาการ” กับUniversitas Negeri Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย University of 
Southeastern Philippines และ Philippines Normal University สาธารณรัฐฟRลิปปRนส� (การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)  
 ๓.๒ โครงการความร$วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว$างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ 
Guangxi University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน (การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

๑๗. การส-งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก'าวหน'าของมหาวิทยาลัย 



 -๔๕-

 ๓.๓ โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว$างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
มหาวิทยาลัยไปOซ่ือ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๓.๔ โครงการความร$วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว$างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ 
Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันท่ี ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
ข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมสัมมนาร$วมกันระหว$างประชาคมทุกภาคส$วนของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
 

 
 

กระบวนการดําเนินงาน :  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีตามท่ีกําหนดไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับ ของต6นสังกัดและหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง เช$น 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเป นต6นสังกัดของมหาวิทยาลัย 
 ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยร$วมเป นคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ชุดต$าง ๆ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองเบ้ืองต6นก$อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับ ของต6นสังกัดและ
หน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข6อบังคับของต6นสังกัด ตลอดจนหน$วยงานท่ี
เก่ียวข6อง อาทิ กฎหมายว$าด6วยการศึกษาแห$งชาติ กฎหมายว$าด6วยระเบียบข6าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และยังปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ�มาตรฐานท่ี
เก่ียวข6อง เกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง ได6แก$ 
พระราชกฤษฎีกา 
   
  
  
 กระบวนการดําเนินงาน:  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยจัดทํานโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย  
 ๒.  สภามหาวิทยาลัยจัดให6มีการประเมินตนเองโดยการแต$งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยใช6แบบสอบถาม แบบมาตราส$วนประมาณค$า 
(Rating Scale) ซ่ึงแบ$งออกเป น ๕ ตัวเลือก และกําหนดตัวเลขค$าคะแนนการวัดผลการปฏิบัติงานและระดับการ
ปฏิบัติแต$ละด6าน  
 ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัยจากการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้    

๑๘. การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข'อบังคับ ของต'นสังกัดและหน-วยงานที่เกีย่วข'อง 
  

๑๙. การดําเนินงานโดยใช'หลักธรรมาภิบาล 



 -๔๖-

 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลัก
ธรรมาภิบาลภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ใน ระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘  ประกอบด6วย 
 ๑. การปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
และประโยชน�สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล : Effectiveness) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๐ 

๒. การกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให6เกิดประโยชน�สูงสุดคุ6มค$ากับการใช6
ทรัพยากร  (หลักประสิทธิภาพ : Efficiency) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕ 

๓. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการตอบสนองต$อผู6รับบริการและผู6มีส$วนได6เสียทุก ๆ กลุ$ม 
(หลักการตอบสนอง : Responsiveness) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒ 

๔. การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน6าท่ี และผลงานต$อเป̀าหมายรวมท้ังสํานึกในการ
รับผิดชอบต$อปQญหาของมหาวิทยาลัย (หลักความรับผิดชอบ : Accountability) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๑ 

๕. การปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข6อสงสัยและตรวจสอบได6 (หลักความ
โปร$งใส : Transparency) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๘  

๖. การสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วนของมหาวิทยาลัย และผู6มีส$วนได6เสีย มี
ส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส$วนร$วม : Participation) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓ 

๗. การสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ในการ
ดําเนินงานให6แก$ส$วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (หลักการกระจายอํานาจ : Decentralization) 
ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕ 

๘. การใช6อํานาจ และหน6าท่ีของกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข6อบังคับในการ
ปฏิบัติงานด6วยความเป นธรรม และไม$เลือกปฏิบัติ (หลักนิติธรรม : Rule of Law) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๙ 

๙. การปฏิบัติต$อคณาจารย� บุคลากร และผู6รับบริการอย$างเท$าเทียมกันโดยไม$แบ$งแยก (หลักความ
เสมอภาค : Equity) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๙ 

๑๐. การตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป น
สําคัญ (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ : Consensus Oriented) ค$าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ 
 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรร
มาภิบาล ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด และพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ ได6แก$
การตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป นสําคัญ (หลัก
มุ$งเน6นฉันทามติ) อันดับ ๒ ได6แก$การปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมาย ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน�สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล) และอันดับ ๓ ได6แก$การ
ปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข6อสงสัยและตรวจสอบได6 (หลักความโปร$งใส)  
  
 ๕. สรุปผลการประเมิน 
  การประเมินการปฎิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามอํานาจหน6าท่ีและการปฏิบัติงานโดยใช6
หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข6อ สรุปได6ดังนี้  
  ๑. การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ซ่ึงเป นการกําหนดร$วมกันระหว$างสภามหาวิทยาลัยและคณะ
ผู6บริหารของมหาวิทยาลัยและ รวมท้ัง ให6ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให6การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความชัดเจน โปร$งใส 
และมีธรรมาภิบาลเป นท่ียอมรับของทุกฝOายท่ีเก่ียวข6อง  



 -๔๗-

  ๒. การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ�
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ และแผนของมหาวิทยาลัย ในรอบปS 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๘ แผน 
 ๓. การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6
ความเห็นชอบและอนุมัติ การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
รับทราบความคืบหน6าร$างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป น
ประจําทุกเดือน และอนุมัติข6อบังคับ จํานวน ๒  ฉบับ ระเบียบ จํานวน ๓  ฉบับ และพิจารณาให6ความ
เห็นชอบประกาศต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข6อง จํานวน  ๓ ฉบับ  
  ๔. การกํากับมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปS
การศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ$งชี้คุณภาพของ สกอ. และสมศ. ๔๑ ตัวบ$งชี้ 
คะแนนเฉลี่ยรวม สกอ. และ สมศ. ไม$รวมตัวบ$งชี้ สมศ. ๑๕-๑๘ เท$ากับ ๔.๕๔ คะแนน อยู$ในระดับดีมาก (ผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ$งชี้คุณภาพของ สกอ. ๒๓ ตัวบ$งชี้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ คะแนน อยู$ในระดับดี
มาก และผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ$งชี้คุณภาพของ สมศ. ๑๘ ตัวบ$งชี้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ คะแนน 
อยู$ในระดับดี) และพิจารณาให6ความเห็นชอบผลการติดตามการดําเนินงานจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน$วยงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล$าวแสดงให6เห็นว$า
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบถ6วน ตามภารกิจหลักท้ัง ๔ ด6าน รวมท้ังให6ข6อเสนอแนะต$อการดําเนินงาน  
 ๕. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความ
เห็นชอบจากรายงานการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
และจากการรายงานผลการดําเนินงานของหน$วยงานต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังติดตามการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยจากการ รายงานการติดตามข6อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต$ละครั้ง 
 ๖. การอนุมัติให'ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบและรับทราบรายงานการอนุมัติการให6
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามท่ีได6มอบอํานาจให6อธิการบดีดําเนินการ รวมท้ังสิ้น ๑๘,๕๒๖ คน แบ$ง
ออกเป น ระดับปริญญาตรี ๑๗,๖๐๔ คน ปริญญาโท ๒๓๕ คน ปริญญาเอก ๖๗ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ๕๐๑ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา ๑๑๙ คน  
 ๗. การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส-วนราชการหรือหน-วยงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให6ความเห็นชอบโครงการจัดต้ัง ศูนย�การเรียนรู6และวิจัยท6องถ่ิน จํานวน ๓ แห$ง ได6แก$ ศูนย�การ
เรียนรู6และวิจัยท6องถ่ินหนองคาย ศูนย�การเรียนรู6และวิจัยท6องถ่ินอุบลราชธานี ศูนย�การเรียนรู6และวิจัย
ท6องถ่ินพิษณุโลก  
 ๘. การอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข'าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือ
ยกเลิกการสมทบ จากการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม$มีการดําเนินการในเรื่องดังกล$าว 
  ๙. การพิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความ
เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร โดยแบ$งออกเป นหลักสูตรใหม$ จํานวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง 
จํานวน ๕ หลักสูตร รวมท้ังให6ความเห็นภาพศักยภาพอาจารย�ประจําหลักสูตร ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง ปS
การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๙ หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย�ผู6รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ 
หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย�ผู6รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีจัดการศึกษาศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง 
จํานวน ๔ หลักสูตร การเปRดสอนตามหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร และการปRดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
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  ๑๐. การพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต-งตั้ งและถอดถอน 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ศาสตราจารย	 และศาสตราจารย	พิเศษ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือก ดร.บุญลือ ทองอยู$ เป นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือก ดร.จรินทร� สวนแก6ว เป นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ 
แทนตําแหน$งท่ีว$างลง รวมท้ังพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ 
เป นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งต้ังสําหรับการเสนอแต$งต้ัง 
ศาสตราจารย� และศาสตราจารย�พิเศษ ในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม$มีการนําเสนอเรื่องเข6าสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๑. การแต-งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน'าส-วนราชการ รวมท้ัง ศาตราจารย	
เกียรติคุณรองศาสตราจารย	 รองศาสตราจารย	พิเศษ ผู'ช-วยศาสตราจารย	 และผู'ช-วยศาสตราจารย	พิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแต$งต้ัง รองอธิการบดี จํานวน ๖ คน ผู6ช$วยอธิการบดี จํานวน ๔ คน 
คณบดี จํานวน ๕ คน รองศาสตราจารย� ไม$อนุมัติ ๑ คน ผู6ช$วยศาสตราจารย� อนุมัติ จํานวน ๔ คน และไม$
อนุมัติ จํานวน ๑ คน  
  ๑๒. การแต-งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส-งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแต$งต้ัง พลเอกเมธี สมุทรักษ� เป นประธานคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนตําแหน$งท่ีว$าง และพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกและอนุมัติแต$งต้ังกรรมการ
ผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน$งท่ีว$าง จํานวน ๒ คน 

  ๑๓. การอนุมัติงบประมาณรายจ-ายจากเงินรายได'ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช6จ$ายงบประมาณ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังอนุมัติการขอใช6เงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พร6อมท้ังมีการติดตามการใช6จ$ายเงินงบประมาณรายจ$ายจากเงินรายได6 
  ๑๔. การพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให6ความเห็นชอบแผนอัตรากําลังสายผู6สอน ระยะ ๔ ปS (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) และสมรรถนะบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และรับทราบการใช6ระบบแฟ̀มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส� (e-Portfolio) ของ
บุคลากรเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มใช6ต้ังแต$วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป นต6นไป  
  ๑๕. การแต-งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพ่ือให'ปฏิบัติงาน ตามอํานาจ
หน'าท่ีของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต$งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลเพ่ือให6ปฏิบัติงานตามอํานาจหน6าท่ี ของสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๙ คณะ 
 ๑๖. การพิจารณาและให'ความเห็นชอบเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามท่ีอธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให'อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย-างหนึ่งอย-างใด
อันอยู-ในอํานาจและหน'าท่ีของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให6มหาวิทยาลัยจัดทํา
โครงการเข6าใช6ประโยชน�ท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของธนาคารแห$งประเทศไทย จังหวัดลําปาง และ
พิจารณาให6ความเห็นชอบให6กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร นําเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให6
โครงการโรงสีข6าว สานักกิจการพิเศษ กู6ยืม เพ่ือรับซ้ือผลผลิตข6าวอินทรีย�ฤดูกาลเก็บเก่ียวนาปรังและนาปS 
จากเกษตรกรท่ีเข6าร$วมโครงการส$งเสริมการผลิตข6าวอินทรีย� จังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัย 
 ๑๗. การส-งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเ พ่ือพัฒนาความก'าวหน'าของ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยร$วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว$างสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานบน
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พ้ืนฐานความเป นเลิศของมหาวิทยาลัย และดําเนินกิจกรรมร$วมกับคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ได6แก$ การจัดโครงการจัดการแข$งขันโบว�ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
โครงการปลูกปOาเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี รวมท้ังให6ความเห็นชอบโครงการความร$วมมือ
ทางวิชาการระหว$างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต$างประเทศ จํานวน ๔ โครงการ  

 ๑๘. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข'อบังคับ ของต'นสังกัดและหน-วยงานท่ีเก่ียวข'อง สภา-
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข6อบังคับของต6นสังกัด ตลอดจนหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง อาทิ 
กฎหมายว$าด6วยการศึกษาแห$งชาติ กฎหมายว$าด6วยระเบียบข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษากระทรวงศิกษาธิการและเกณฑ�มาตรฐานท่ีเก่ียวข6อง เกณฑ�การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง  

 ๑๙. การดําเนินงานโดยใช'หลักธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายการดําเนินงานตาม
หลักธรรมภิบาลและกําหนดให6มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เป น
ประจําทุกปS ซ่ึงใน ปS พ.ศ. ๒๕๕๖ การดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาลของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด  
 ๖. สถิติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 สภามหาวิทยาลัยมุ$งม่ันในการปฏิบัติหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยโดยมีแนวปฏิบัติท่ีดี และ
เน6นความสําคัญของระเบียบวาระการประชุมโดยพิจารณาในเชิงนโยบาย ตลอดจนกระบวนการประชุมให6
เป นไปตามข6อบังคับและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็นอย$างเสรี รวมท้ังมี
การกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต6หลักธรรมาภิบาลและมุ$งประโยชน�และ
ความก6าวหน6าของมหาวิทยาลัยเป นสําคัญ โดยมีรายละเอียดสรุปได6ดังนี้  

 ๑. มหาวิทยาลัยกําหนดให6มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย$างน6อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซ่ึงตาม
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว6จํานวน ๑๒ ครั้ง แต$มีการดําเนินการ 
๑๓ ครั้ง (เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกําหนดในปฏิทิน จํานวน ๑ ครั้ง เนื่องจากเป นการประชุมคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๖(๑)(๒)(๓) และ(๔) เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ แทน
ตําแหน$งท่ีว$าง)  

 ๒. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีเข6าร$วมประชุมในแต$ละครั้งมีจํานวนเฉลี่ย
ร6อยละ ๙๑.๐๒ 

 ๓. การจัดส$งเอกสารประกอบการประชุมมีการจัดส$งล$วงหน6าก$อนการประชุม ๗.๒๕ วัน ซ่ึง
เป นไปตามเกณฑ�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว6  

 ๔. การประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต$ละครั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได6อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและให6ข6อเสนอแนะต$อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวม ๕๐ เรื่อง มหาวิทยาลัยได6
ดําเนินการตามข6อเสนอแนะจํานวน ๕๐ เรื่อง คิดเป นร6อยละ ๑๐๐  
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ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน'าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
            ตามเกณฑ	การประเมินคุณภาพการศึกษา  
 
 การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีผลการดําเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ๑. ระยะเวลาการประเมิน 
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป นการประเมินจากผลการดําเนินงานรอบ
ระยะ เวลา ๑ ปS ระหว$างเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 ๒. การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน'าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ	การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
  การประเมินตนเองการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ�
การประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือให6มีความสอดคล6อง กับเกณฑ�การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกประเมินโดยใช6แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยครอบคลุมเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด จํานวน ๕ ด6าน ดังนี้ 
  ๑) สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
  ๒) สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ 
  ๓) สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
  ๔) สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย 
  ๕) สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีลักษณะของแบบประเมินเป นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) แบ$งออกเป น ๕ ระดับ 
สําหรับการกําหนดตัวเลขค$าคะแนนการวัดผลการปฏิบัติงานและระดับการปฏิบัติในแต$ละด6าน ดังนี้ 
  ระดับ ๕     หมายถึง  ระดับปฏิบัติดีมาก 
  ระดับ ๔     หมายถึง  ระดับปฏิบัติดี 
  ระดับ ๓     หมายถึง  ระดับปฏิบัติพอใช6 
  ระดับ ๒     หมายถึง  ระดับปฏิบัติต6องปรับปรุง 
  ระดับ ๑     หมายถึง  ระดับปฏิบัติต6องปรับปรุงเร$งด$วน 
  การวิเคราะห�ข6อมูล สถิติท่ีใช6ในการวิเคราะห�ข6อมูล ได6แก$ ค$าร6อยละ ค$าเฉลี่ย และค$าเบ่ียงเบน
มาตรฐานด6วยสูตรหาค$าเฉลี่ย (µ) และค$าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σσσσ) มีเกณฑ�การแปลความหมายค$าเฉลี่ย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑-๔.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติดี 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑-๓.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติพอใช6 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑-๒.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติต6องปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐-๑.๕๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติต6องปรับปรุงเร$งด$วน 
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๓. ผลการวิเคราะห	ข'อมูล 
 การวิเคราะห�ข6อมูลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  โดยครอบคลุมเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวชี้วัด จํานวน ๕ ด6าน ดังนี้ 
  ๑. สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
  ๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ 
  ๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
  ๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย 
  ๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 

ผลการวิเคราะห�ข6อมูลมีรายละเอียดดังต$อไปนี้  
  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ'วนตามภาระหน'าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี ๘  แสดงการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๙ 
๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 
๓. สภามหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับของมหาวิทยาลัย  ๔.๗๑ ๐.๔๙ ดีมาก ๖ 
๔. สภามหาวิทยาลัยมีการมอบให6ส$วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป นผู6ออก       
    กฎระเบียบ ประกาศและข6อบังคับสําหรับส$วนราชการหรือหน$วยงาน 

๔.๐๐ ๐.๕๘ ดี ๑๙ 

๕. สภามหาวิทยาลัยกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  
    การเปRดสอนของมหาวิทยาลัย 

๔.๔๓ ๐.๕๓ ดี ๑๓ 

๖. สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างต$อเน่ือง ๔.๗๑ ๐.๔๙ ดีมาก ๖ 
๗. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง      
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 

๘. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงาน        
    วิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย� ส$วนราชการ       
    หรือหน$วยงานท่ีเรียกช่ืออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะรวมท้ังการแบ$ง 
    ส$วนราชการหรือหน$วยงานของส$วนราชการดังกล$าว 

๔.๔๓ ๐.๗๙ ดี ๑๕ 

๙. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข6า 
    สมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 

N/A N/A N/A N/A 

๑๐. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให6สอดคล6องกับ 
      มาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 

๑๑. สภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งตั้งและ          
      ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู6ทรงคุณวุฒิ        
      อธิการบดี ศาสตราจารย� และศาสตราจารย�พิเศษ 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๙ 

๑๒. สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู6อํานวย- 
      การ  สถาบัน  ผู6อํานวยการสํานัก และผู6อํานวยการศูนย� หัวหน6า 
      ส$วนราชการหรือหัวหน6าหน$วยงานท่ีเรียกช่ืออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$า 
      คณะ ศาสตราจารย�เกียรติคุณ รองศาสตราจารย�  
      รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู6ช$วยศาสตราจารย� และผู6ช$วยศาสตราจารย�พิเศษ 

๔.๒๙ ๐.๗๖ ดี ๑๖ 
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ตารางท่ี ๘  แสดงการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา (ต$อ) 
 

รายการปฏิบัติ N=๗ 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

๑๓. สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการ          
      ส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๔.๑๔ ๐.๙๐ ดี ๑๘ 

๑๔. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ$ายจากเงินรายได6ของมหาวิทยาลัย ๔.๗๑ ๐.๔๙ ดีมาก ๖ 
๑๕. สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบและข6อบังคับต$าง ๆ เก่ียวกับการบริหาร          
      การเงิน การจัดหารายได6 และผลประโยชน�จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย          
      โดยไม$ขัดหรือแย6งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข6อง 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๙ 

๑๖. สภามหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
      ตามกฎหมายว$าด6วยระเบียบข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ 
      ตามท่ีคณะกรรมการข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

๔.๔๓ ๐.๕๓ ดี ๑๓ 

๑๗. สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึง 
      บุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือ 
      มอบหมายให6ปฏิบัติการอย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของ 
      สภามหาวิทยาลัย 

๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 

๑๘. สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
      ตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให6อธิการบดีหรือ  
      สภาวิชาการปฏิบัติการอย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจ และหน6าท่ีของ    
      สภามหาวิทยาลัย 

๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 

๑๙. สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให6อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการ       
      อย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๙ 

๒๐. สภามหาวิทยาลัยส$งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความ       
      ก6าวหน6าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร$วมกันกับสถาบันอ่ืน 

๔.๒๙ ๐.๗๖ ดี ๑๖ 

๒๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได6       
      ระบุให6เป นหน6าท่ีของผู6ใดโดยเฉพาะ 

๔.๐๐ ๐.๕๘ ดี ๑๙ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๕๔ ๐.๕๕ ดีมาก  
  
 จากตารางท่ี ๘ พบว$าสภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับดีมาก (µ= ๔.๕๔, σ=๐.๕๕) เม่ือ
พิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๕ รายการ ได6แก$ การ
พิจารณาอนุ มัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การอนุ มั ติให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร การให6ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให6สอดคล6อง
กับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด การแต$งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให6ปฏิบัติการอย$างหนึ่งอย$าง
ใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย การให6ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให6อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย$างหนึ่งอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการมอบให6ส$วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป นผู6ออกกฎระเบียบ ประกาศและข6อบังคับสําหรับส$วนราชการหรือหน$วยงาน และการปฏิบัติ
หน6าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได6ระบุให6เป นหน6าท่ีของผู6ใดโดยเฉพาะ เป นอันดับสุดท6าย 
 



 -๕๓-

 ๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร	 ทิศทาง กํากับนโยบาย ข'อบังคับ ระเบียบ 
  

ตารางท่ี ๙ แสดงการกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑.  สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดยุทธศาสตร� ทิศทางการดําเนินงานของ 
     มหาวิทยาลัย 

๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 

๒.  สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานให6เป นไปตามนโยบายของ       
     มหาวิทยาลัย  

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๓ 

๓.  สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานให6เป นไปตามข6อบังคับและระเบียบ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 
๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย ๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๓ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๗๑ ๐.๔๖ ดีมาก  
 

จากตารางท่ี ๙ พบว$าสภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับดีมาก (µ=๔.๗๑, σ=๐.๔๖) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า
รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ การพิจารณากําหนดยุทธศาสตร�ทิศทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการกํากับดูแลการดําเนินงานให6เป นไปตามข6อบังคับและระเบียบ โดยมีการ
กํากับดูแลการดําเนินงานให6เป นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย เป นอันดับสุดท6าย 
  

 ๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข'อบังคับของต'นสังกัด และหน-วยงานท่ีเก่ียวข'อง 
  

ตารางท่ี ๑๐ แสดงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายว$าด6วยการศึกษาแห$งชาติ    ๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 
๒. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายว$าด6วยระเบียบข6าราชการพลเรือน 
    ในสถาบันอุดมศึกษา 

๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๑ 

๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
    และเกณฑ�มาตรฐานท่ีเก่ียวข6อง 

๔.๗๑ ๐.๔๙ ดีมาก ๓ 

๔. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๖ 
๕. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ๔.๗๑ ๐.๔๙ ดีมาก ๓ 
๖. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6อง เช$น   
    พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  เป นต6น 

๔.๗๑ ๐.๔๙ ดีมาก ๓ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๗๔ ๐.๔๖ ดีมาก  

 
 จากตารางท่ี ๑๐ พบว$าสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และ
หน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับดีมาก (µ=๔.๗๔, σ=๐.๔๖) เม่ือพิจารณาการ
ปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ การปฏิบัติตาม
กฎหมายว$าด6วยการศึกษาแห$งชาติ การปฏิบัติตามกฎหมายว$าด6วยระเบียบข6าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีการปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป นอันดับสุดท6าย 



 -๕๔-

 ๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู'บริหารมหาวิทยาลัย 
  
ตารางท่ี ๑๑  แสดงการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. สภามหาวิทยาลัยกํากับการดําเนินงานของอธิการบดี คณบดีและหัวหน6า     
    หน$วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ ตามแผนกลยุทธ�ของหาวิทยาลัย  

๔.๔๓ ๐.๕๓ ดี ๓ 

๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัย  

๔.๗๑ ๐.๔๙ ดีมาก ๑ 

๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาการเพ่ิม 
    เงินเดือนรายปSของผู6บริหารท่ีมิได6เป นข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    ตําแหน$งอธิการบดี ของคณะกรรมการพิจารณาการ เพ่ิมเงินเดือนรายปSของ  
    ผู6บริหารท่ีมิได6เป นข6าราชการพลเรือนฯ 

๔.๔๓ ๐.๗๙ ดี ๔ 

๔. สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการดําเนินงานหน$วยงานภายในของ     
    มหาวิทยาลัย และให6ข6อเสนอแนะต$อรายงานการดําเนินงานของหน$วยงาน 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๒ 

๕. สภามหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนย�การศึกษานอกท่ีตั้งให6 
    เป นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

๓.๔๓ ๐.๕๓ พอใช6 ๕ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๓๑ ๐.๕๘ ดี  

 
 จากตารางท่ี ๑๑ พบว$าสภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับดีมาก (µ=๔.๓๑ ,σ=๐.๕๘) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า
รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ ได6แก$ การพิจารณารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการตรวจ
เยี่ยมการดําเนินงานของศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ังให6เป นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง เป นอันดับ
สุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๕-

 ๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช'หลักธรรมาภิบาล 
 

ตารางท่ี ๑๒   แสดงการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และ            
   เป̀าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและประโยชน�สูงสุดของประชาชน       
   (หลักประสิทธิผล : Effectiveness) 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๗ 

๒. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให6เกิด 
    ประโยชน�สูงสุด คุ6มค$ากับการใช6ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ : Efficiency) 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๗ 

๓. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการตอบสนองต$อผู6 รับบริการ 
    และผู6มีส$วนได6เสียทุก ๆ กลุ$ม (หลักการตอบสนอง : Responsiveness) 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๗ 

๔. สภามหาวิทยาลัยแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน6าท่ี และผลงาน        
    ต$อเป̀าหมายรวมท้ังสํานึกในการรับผิดชอบต$อปQญหาของมหาวิทยาลัย              
    (หลักความรับผิดชอบ : Accountability) 

๔.๘๖ ๐.๓๘ ดีมาก ๕ 

 ๕. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมาสามารถช้ีแจงข6อ  
     สงสัยและตรวจสอบได6 (หลักความโปร$งใส : Transparency) 

๕.๐๐ ๐ ดีมาก ๑ 

๖ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วนของ   
    มหาวิทยาลัย และผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน  
    (หลักการมีส$วนร$วม : Participation) 

๔.๕๗ ๐.๕๓ ดีมาก ๗ 

๗. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการกระจายอํานาจ ความ  
    รับผิดชอบและการตัดสินใจในการดําเนินงานให6แก$ส$วนงาน และบุคลากรของ 
    มหาวิทยาลัย (หลักการกระจายอํานาจ : Decentralization) 

๔.๘๖ ๐.๔๙ ดีมาก ๖ 

๘. สภามหาวิทยาลัยใช6อํานาจ และหน6าท่ีของกรรมการตามกฎหมาย กฎ  
    ระเบียบ และข6อบังคับในการปฏิบัติงานด6วยความเป นธรรม และไม$เลือก 
    ปฏิบัติ (หลักนิติธรรม : Rule of Law) 

๕.๐๐ ๐ ดีมาก ๑ 

๙. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติต$อคณาจารย� บุคลากรฺ และผู6รับบริการอย$างเท$า 
    เทียมกันโดยไม$แบ$งแยก (หลักความเสมอภาค : Equity) 

๕.๐๐ ๐ ดีมาก ๑ 

๑๐. สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุมโดย 
      คํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป นสําคัญ 
     (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ : Consensus Oriented) 

๕.๐๐ ๐ ดีมาก ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๗๙ ๐.๓๐ ดีมาก  

  
ตารางท่ี ๑๒ พบว$า สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมการปฏิบัติอยู$ใน

ระดับดีมาก (µ=๔.๗๙, σ=๐.๓๐) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป น
อันดับ ๑  จํานวน ๔ รายการ ได6แก$ การปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงข6อสงสัยและ
ตรวจสอบได6 (หลักความโปร$งใส) การใช6อํานาจและหน6าท่ีของกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข6อบังคับในการปฏิบัติงานด6วยความเป นธรรมและไม$เลือกปฏิบัติ (หลักนิติธรรม) การปฏิบัติต$อคณาจารย� บุคลากร 
และผู6รับบริการอย$างเท$าเทียมกันโดย ไม$แบ$งแยก (หลักความเสมอภาค) การตัดสินใจและยอมรับตามฉันทา
มติของท่ีประชุมโดยคํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป นสําคัญ (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ) โดยมีการปฏิบัติหน6าท่ี
โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและประโยชน�สูงสุดของ



 -๕๖-

ประชาชน (หลักประสิทธิผล) การกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให6เกิดประโยชน�สูงสุด 
คุ6มค$ากับการใช6ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ) การสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการตอบสนองต$อผู6รับบริการ
และผู6มีส$วนได6เสียทุก ๆ กลุ$ม (หลักการตอบสนอง) การสนับสนุนและเปRดโอกาส ให6ประชาคมทุกภาคส$วนของ
มหาวิทยาลัย และผู6มีส$วนได6เสียมีส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส$วนร$วม) เป นอันดับสุดท6าย  

 
ตารางท่ี ๑๓  แสดงภาพรวมสภามหาวิทยาลัยการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนดุสิตตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
  ๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ีท่ีกําหนดใน  

พระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
๔.๕๔ ๐.๕๕ ดีมาก ๔ 

๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ     
ระเบียบ 

๔.๗๑ ๐.๔๖ ดีมาก ๓ 

๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และ  
หน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

๔.๗๔ ๐.๔๖ ดีมาก ๒ 

๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย ๔.๓๑ ๐.๕๘ ดี ๕ 
๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ๔.๗๙ ๐.๓๐ ดีมาก ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๖๑ ๐.๔๘ ดีมาก  
 

 จากตารางท่ี ๑๓ พบว$าภาพรวมสภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา อยู$ในระดับดีมาก (µ= ๔.๖๑, σ=๐.๔๘) 
เมื่อพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า รายการที่มีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑,๒ และ ๓ ได6แก$ 
การดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และหน$วยงานท่ี
เก่ียวข6อง การกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ ตามลําดับ โดยมีการกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัยเป นอันดับสุดท6าย 

 
 ๔. สรุปผลการประเมิน  
 ผลการวิเคราะห�ข6อมูลสรุปการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดุสิต  ท่ีครอบคลุมเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ัง ๕ ด6านอยู$ในระดับดีมาก (µ= ๔.๖๑, σ=๐.๔๘) 
โดยมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑,๒ และ ๓ ได6แก$ การดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง การกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย 
ข6อบังคับ ระเบียบ ตามลําดับ โดยมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย เป นอันดับสุดท6าย 
 

 
 
 
 
 



 -๕๗-

ส-วนที่ ๓ การมีส-วนร-วมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัย ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 การมีส$วนร$วมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แบ$งเป น ๓ ตอน ประกอบด6วย 
 ตอนท่ี ๑ การได6รับการแต$งต้ังเป นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต$งต้ัง 
 ตอนท่ี ๒ การเข6าร$วมกิจกรรมหรือโครงการต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ตอนท่ี ๓ การเป นผู6ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร$ความรู6ในด6านต$าง ๆ   
 
 ตอนท่ี ๑ การได'รับการต-งตั้งเป8นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต-งตั้ง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได6รับการแต$งต้ังเป นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
 
การได'รับการแต-งตั้งเป8นคณะกรรมการ 
 สภามหาวิทยาลัยแต-งตั้งคณะกรรมการ  จํานวน ๘ คณะ ได'แก- 
 ๑. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน-งทางวิชาการ  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.สายหยุด จําปาทอง เป นประธานกรรมการ
พิจารณาตําแหน$งทางวิชาการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี ๒๗/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) และคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ท่ี ๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
๑(๑)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจและหน6าท่ี ดังนี้ 

๑. ประเมินผลการสอนโดยอาจแต$งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือประเมินผลการสอนได6ตามความเหมาะสม  
๒. แต$งต้ังคณะกรรมการผู6ทรงวุฒิ ทําหน6าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ๓. ดําเนินการตามหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข6องกับ ก.พ.อ. และให6มีอํานาจกําหนดแนวทางการดําเนินการใน
การพิจารณากําหนดตําแหน$งทางวิชาการได6 โดยไม$ขัดแย$งกับหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๘-

 
 ในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน$งทางวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ พิจารณาตําแหน$งทางวิชาการมีการประชุมจํานวน ๒ ครั้ง โดยมีเรื่องและผลการดําเนินงานดังนี้ 
 
ตารางการประชุม : 
 

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
วันท่ี ๔ มี.ค ๕๖ 

๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู6 ท่ีขอกําหนด
ตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ จํานวน     
๒ คน 
 ๑) สาขาศิลปกรรม 
 ๒) สาขาการจัดการ 

๒. พิจารณาผลการทางวิชาการท่ีผ$านเกณฑ�การ
ประเมิน ๑ เล$ม ของผู6 กํ าหนดตํ าแหน$ งผู6 ช$ วย
ศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ จํานวน ๒ คน ได6แก$  
   ๑) สาขาการบริหารธุรกิจ 
   ๒) สาขาชีวภาพเคมี 
๓. พิจารณาผลการประเมินของผู6 ท่ีขอกําหนด
ตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ จํานวน      
๑ คน ได6แก$ สาขาวิชาการบัญชี 

๑. อนุมัติ ในหลักการโดยมอบฝOายเลขานุการ
ดําเนินงานตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี ๖) (ฉบับท่ี 
๗) และ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และในระหว$าง
ดําเนินการหากมีการประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี ๙) 
และ (ฉบับท่ี ๑๐) ให6ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการตามประกาศดังกล$าว และเห็นชอบรายช่ือ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และกําหนด
รายช่ือคณะกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการ 
๒. อนุมัติ ในหลักการโดยมอบฝOายเลขานุการ
ดํ าเนินงานตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี  ๖)             
(ฉบับท่ี ๗) และ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และใน
ระหว$างดําเนินการหากมีการประกาศ ก.พ.อ.           
(ฉบับท่ี ๙) และ (ฉบับท่ี ๑๐) ให6ดําเนินการตาม        
หลัก เกณฑ�และวิธีการตามประกาศดังกล$าว และ
เห็นชอบการประเมินผลการสอน และกําหนดรายช่ือ
คณะกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ 
๓. เห็นชอบผลการประเมินท่ีไม$ผ$านเกณฑ�ดํารง
ตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� สาขาวิชาการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๙-

 
การประชุม 

(คร้ังท่ี/วันท่ี) 
การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖
วันท่ี  ๙ ก.ย. ๕๖ 

๑. พิจารณาแต$งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล         
การสอนและผลงานทางวิชาการของผู6ท่ีขอกําหนด
ตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ จํานวน      
๓ คน ได6แก$ 
   ๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ 
   ๒) สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๓) สาขาวิชาการจัดการ 
๒. พิจารณาแต$งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล       
การสอน และผลงานทางวิชาการของผู6ท่ีขอกําหนด
ตําแหน$งรองศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ จํานวน ๒ คน 
ได6แก$   
   ๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒) สาขาวิชาฟRสิกส� 
๓. พิจารณาผลการสอนและผลงานทางวิชาการของผู6
ขอกําหนดตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ 
จํานวน ๒ คน ได6แก$ 
   ๑) สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร�ฯ 
   ๒) สาขาวิชาการตลาด 
๔. พิจารณาผลการสอนและผลงานทางวิชาการของผู6
ขอกําหนดตําแหน$งรองศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ 
จํานวน ๑ คน ได6แก$ สาขาวิชาสังคมศาสตร� 
๕. พิจารณาผลการประเมินของผู6 ท่ีขอกําหนด
ตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� โดยวิธีปกติ จํานวน       
๔ คน ได6แก$ 
   ๑) สาขาชีวภาพเคมี 
   ๒) สาขาการบริหารธุรกิจ 
 ๓) สาขาการจัดการ 
 ๔) สาขาศิลปกรรม 

๕. พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของผู6ขอกําหนดตําแหน$งรองศาสตราจารย� 
โดยวิธีปกติ จํานวน ๑ คน ได6แก$ สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร� 

๑. เห็นชอบรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน และกําหนดรายช่ือเพ่ือแต$งตั้งคณะกรรมการ
ผู6ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
๒. มติ ให6ถอนวาระของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยท่ีประชุมมีข6อสังเกตให6ผู6เสนอขอ
พิจารณา 
    สําหรับสาขาวิชาฟRสิกส� มีมติเห็นชอบรายช่ือ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และกําหนด
รายช่ือเพ่ือแต$งตั้ งคณะกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 
๓. เ ห็นชอบและกําหนดราย ช่ือเ พ่ือแต$งตั้ ง
คณะกรรมการผู6ทรงคุณวฺฒิชุดเดิมประเมินผลงาน
ทางวิชาการ 
๔. เ ห็นชอบและกําหนดราย ช่ือเ พ่ือแต$งตั้ ง
คณะกรรมการผู6ทรงคุณวฺฒิชุดเดิมประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ท้ังน้ี ท่ีประชุมได6กําหนดรายช่ือ
กรรมการคนใหม$แทนกรรมการคนท่ี ๓ เน่ืองจาก
เสียชีวิต 
๕. เห็นชอบ ให6ดํารงตําแหน$งผู6ช$วยศาสตราจารย� 
จํานวน ๔ คน ได6แก$ 
    ๑) สาขาชีวภาพเคมี 
    ๒) สาขาการบริหารธุรกิจ 
  ๓) สาขาการจัดการ 
  ๔) สาขาศิลปกรรม 

๕ .  รั บ เ รื่ อง ไ ว6 พิ จารณาและมอบ ท่ีประ ชุม
คณะกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณา
คําช้ีแจงข6อโต6แย6ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๐-

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๑-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๒-

๒. คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง ดร.จักรพรรดิ วะทา เป นประธานและมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร$วม
เป นกรรมการได6แก$ นายณรงค�ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด นางธงชัย ศรีดามา นายเสกสรรศ� รอยลาภเจริญพร นายนิคม ระวียัน         
รองศาสตราจารย�เท้ือน ทองแก6ว และผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.วิไล ศรีธนางกูล ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ท่ี ๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๕) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๓๐/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีหน6าท่ีจัดทํา
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยก$อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการประชุม จํานวน ๑๐ ครั้ง และจากการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ มี
ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะต$อการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในด6านต$าง ๆ  ดังนี้  

 ๑. จุดเด-น 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เป นสภามหาวิทยาลัยท่ีมีคณะกรรมการฯ 
ซ่ึงส$วนใหญ$มีความคิดเห็นท่ีสอดคล6องกัน 
ท่ีประชุมมีการให6 เกียรติและเคารพกฎ 
กติกา มารยาท อย$างมีเหตุมีผล บรรยากาศ
ของการประชุมมีความราบรื่นและไม$ มี
ผลประโยชน�ท่ีส$อไปในทางเอ้ือประโยชน�
ปรากฎให6เห็นซ่ึงเห็นสมควรยึดถือและ
ปฏิบัติต$อไป 
 ๒. ความคิดเห็นด'านการประชุม 
 ๒.๑. ขอให 6ม ีก ารจ ัดประช ุม
สภามหาวิทยาลัยสัญจรนอกสถานท่ี เช$น 
ศูนย� การ ศึกษานอก ท่ี ต้ั งสุ พรรณบุรี 

ลําปาง หรือตรัง เพ่ือเป นการสร6างขวัญและให6กําลังใจผู6ปฏิบัติงานและยังเป นการเผยแพร$ข6อมูลการ
ดําเนินงานให6สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 ๒.๒ ระเบียบวาระการประชุมมีจํานวนมากทําให6มีเวลาในการอภิปรายน6อย 
 ๒.๓ การเตรียมข6อมูลในวาระการประชุม ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีประโยชน�ต$อ
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานและปรับปรุงแก6ไขการปฏิบัติงานได6เป นอย$างดี 
 ๒.๔ ในการประชุมควรมีการนําเสนอประเด็นเพ่ือให6ท่ีประชุมพิจารณาส$งเสริมและสนับสนุน ให6
กรรมการได6พิจารณาสะท6อนความคิดเห็นซ่ึงจะทําให6ได6แนวคิด แนวปฏิบัติท่ีแปลกใหม$เพ่ิมข้ึน 
 ๒.๕ ควรหลีกเลี่ยงการเสียเวลาสําหรับงานประจํามากเกินไปควรให6เวลาในการกําหนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให6มากข้ึน 
 ๒.๖ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในแต$ละครั้งควรเชิญนักศึกษาท่ีมีผลงาน และชื่อเสียงท่ีได6รับ
รางวัล เข6าร$วมในการประชุม เพ่ือให6สภามหาวิทยาลัยได6กล$าวชื่นชมและให6กําลังใจ   
 ๒.๗ ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหากจะได6คํานึงถึงวาระการประชุมกับเวลาท่ี
ใช6ในการประชุมให6เกิดความสอดคล6องกันก็จะสมบูรณ�เพ่ิมข้ึน 
 ๒.๘ ควรจัดประชุมในเรื่องเฉพาะด6าน เช$น ด6านการอนุมัติหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การเงินและงบประมาณ รวมถึงยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย 
 



 -๖๓-

 ๒.๙ ควรมีการกระตุ6นให6เกิดความต่ืนตัวในการประชุมให6เป น “การประชุมท่ีมีชีวิต” มากกว$าท่ี
เป นอยู$ มิฉะนั้นจะก6าวไปสู$การประชุมท่ีมีรูปแบบเหมือนงานประจํา ขาดการสร6างสรรค�ในสิ่งใหม$ ๆ และ
จะกลายเป นการประชุมท่ีอ่ิมตัว โดยเฉพาะการประชุมเพ่ือก$อให6เกิดการพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
ท่ีมองไปข6างหน6าอย$าง ก6าวไกลกว$าท่ีเป นอยู$ 
 ๒.๑๐ ควรจัดให6มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศูนย�การศึกษาและได6
พบกับผู6ปกครอง คณาจารย�ของแต$ละศูนย�การศึกษาเพ่ือฟQงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๓. ความคิดเห็นด'านการบริหารจัดการ 
 ๓.๑ ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด6านการบริหารจัดการอุดมศึกษาในรูปแบบใหม$ ๆ ท่ี
ทันสมัยเพ่ือการแข$งขันท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ การเผยแพร$ผลงานการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
หรือนําข6อเสนอแนะท่ีเป นประโยชน� มาวิเคราะห�แล6วเผยแพร$ ให6ผู6ท่ีสนใจและประชาคมสวนดุสิต ได6รับทราบ
โดยอาจจัดทําในรูปแบบของวารสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ๓.๓ ควรมีการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย$างชัดเจน 
 ๓.๔ ควรมีแผนในการกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๕ ควรมีกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงระหว$างสภามหาวิทยาลัย อาจารย�และนักศึกษา 
 ๓.๖ ควรมีการสื่อสารกิจกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ผ$านช$องทางการสื่อสารท่ี
หลากหลาย เช$น เว็บไซต� เฟสบุxค เป นต6น 
 ๓.๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู6บริหาร (ทีมอธิการบดี) ควรมีการ Retreat การประชุมเพ่ือ
เตรียมการและตกลงวิธีทํางาน (ท้ังในและนอกห6องประชุม) เพ่ือให6มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจตาม
แผนยุทธศาสตร�ขององค�กร  
 ๓.๘ ควรมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให6ทันสมัยและตรงต$อกฎเกณฑ�และสิ่งแวดล6อมของมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนไป 
 ๓.๙ เสนอให6กําหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยให6เป นเลิศและทันสมัยใหม$ ๓ มิติ คือ 
  มิติ ท่ี ๑ การระดมผู6 มีประสบการณ�ด6านวิชาการการศึกษา เป นองค�คณะท่ีปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยและการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  มิติท่ี ๒ การสรรหาบุคคลให6มีคลื่นลูกใหม$ทดแทน ในสัดส$วนท่ีมีความเหมาะสม ไม$ว$าคลื่นลูก
ใหม$จะมีความอาวุโส หรือพ6นจากตําแหน$งหน6าท่ีแล6ว แต$ยังมีความสามารถมากด6วยประสบการณ� และมีลูก
ศิษย�จํานวนมากซ่ึงจะเป นเครือข$ายได6เป นอย$างดี 
               มิติท่ี ๓ การส$งเสริมนักศึกษาท่ีมีความสามารถท้ังทางด6านวิชาการ ด6านกีฬา และด6านธุรกิจ  
 ๓.๑๐ การเสนอแนะแนวนโยบายท่ีเหมาะสมให6กับมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติเป นส$วนท่ีดีในการทํางานร$วมกัน 
 ๓.๑๑ มหาวิทยาลัยควรมีจุดเน6นเป นพิเศษรายปS เพ่ือประชุมปรึกษาหารือสายวิชาการท่ีจะให6ไป
ถึงเป̀าหมาย นอกเหนือไปจากท่ีได6ปฏิบัติเป นการประจําอยู$แล6ว  
 ๓.๑๒ ควรรวบรวมข6อคิดเห็นและข6อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือติดตามความก6าวหน6า
และทราบถึงปQญหาท่ีติดขัดในการพัฒนาการเรียนการสอนการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๑๓ เปRดโอกาสให6ทุกส$วนท่ีเก่ียวข6องได6แสดงบทบาทและหน6าท่ีของตน ตามความมุ$งม่ันท่ีพร6อม
สําหรับการพัฒนา 
 ๓.๑๔ ควรมีการสร6างภาวะผู6นําในระดับต$าง ๆ 
 
 
 



 -๖๔-

 ๔. ข'อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 ๔.๑ สภามหาวิทยาลัยควรเสนอแนะโครงการต$าง ๆ ท่ีสอดคล6องกับพันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 
 ๔.๒ สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดให6มีการจัดทําปฏิทินกําหนดระเบียบวาระในการออกกฎ ระเบียบ 
ข6อบังคับเพ่ือใช6ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 ๔.๓ สภามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนส$งเสริมการกระจายอํานาจ และการตัดสินใจ รวมท้ังมีส$วน
ร$วมในการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานโดยมีผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินการ 
 ๔.๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาระเบียบวาระก$อนการประชุม และเตรียมข6อมูล
เพ่ือซักถาม ให6คําแนะนํา และอภิปรายในประเด็นต$าง ๆ  
 

ตารางการประชุม :  

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑(๘)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๑ ม.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ี
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตาม
เกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑. ให6ความเห็นชอบ (ร$าง) รายงานการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ให6ความเห็นชอบ การประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 

๒(๙)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๔ ก.พ. ๕๖ 

พิจารณา (ร$าง) ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ�
การประเมินคุณภาพการศึกษา (Rating Scale) 

ให6ค วาม เห็นชอบ  การประ เมินตน เองของ
สภามหาวิทยาลัย ส$วนท่ี ๒ ตอนท่ี ๒ การประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย        
ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา  

๓(๑๐)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๗ มี.ค. ๕๖ 

พิจารณา (ร$าง) รายงานการประเมินตนเองของ
สภาหาวิทยาลัย ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ให6ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของ            
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔(๑๑)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๑ เม.ย.๕๖ 

๑.การนําเสนอ (ร$าง) รายงานการประเมินตนเอง         
ของสภามหาวิทยาลัย ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.พิ จารณาข6 อ เสนอแนะจากการประชุม               
สภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับรายงานการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. รับทราบการนําเสนอรายงานการประเมินตนเอง
ขอ งส ภาม หา วิท ย าลั ย  เ ข6 า ท่ี ป ร ะ ชุม สภา -
มหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๖โดยสภามหาวิทยาลัยมีข6อเสนอแนะ 
๒. ให6ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเอง
ของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการเพ่ิมเติมส$วนท่ี ๓ การมีส$วนร$วม
ในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๕-

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๕(๑๒)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๕ พ.ค. ๕๖ 

พิจารณา (ร$าง) รายงานการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ิมเติม  
ส$วนท่ี ๓ การมีส$วนร$วมในการดําเนินงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ให6ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ิมเติมในส$วนท่ี 
๓ การมีส$วนร$วมในการดําเนินงานและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ตอนท่ี ๑ การได6รับการแต$งตั้งเป นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการในชุดต$าง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัย
แต$งตั้ง 
 ตอนท่ี ๒ การเข6าร$วมกิจกรรมหรือโครงการต$าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
    ตอนท่ี ๓ การเป นผู6ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรใน
การเผยแพร$ความรู6ในด6านต$าง ๆ 

๖(๑๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๙ ก.ค. ๕๖ 

พิจารณานําเสนอรูปแบบการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS     
พ ศ. ๒๕๕๖ ต$อสภามหาวิทยาลัย 

ให6ความเห็นชอบ รูปแบบการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ประจําปS ๒๕๕๖ โดยนํารูปแบบ
การประเมินตนเองฯ ในปS พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช6เป น
รูปแบบ และเพ่ิมเติมส$วนท่ี ๔ ของการประเมิน
ตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอ     
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบ 

๗(๑๔)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๖ 

พิจารณา (ร$าง) รายงานการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด6วย ๒ ส$วน ดังน้ี 
  ส$วนท่ี ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  ส$ วน ท่ี  ๒ การประเมิ นตนเองของสภา -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แบ$งออกเป น ๒ 
ตอน ได6แก$ 
      ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของ             
สภามหาวิทยาลัยฯ  
      ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ให6ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของ  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๘(๑๕)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๖ 

๑. พิจารณา (ร$าง) รายงานการประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน
แรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
๒. พิจารณา (ร$าง) แบบประเมิน ส$วนท่ี ๔ การ
ประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย 

๑. ให6ความเห็นชอบ (ร$าง) รายงานการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือนแรก 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) และให6นําเสนอ           
สภามหาวิทยาลัย 
๒. ให6ความเห็นชอบ (ร$าง) แบบประเมิน ส$วนท่ี ๔  
การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 -๖๖-

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๙(๑๖)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๘ ก.ย. ๕๖ 

๑. การนําเสนอ (ร$าง) รายงานการประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือนแรก 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ประจําปS พ.ศ ๒๕๕๖ 
ต$อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๒. พิจารณา (ร$าง) ส$วนท่ี ๒ การประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามอํานาจหน6าท่ีและการ
ปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข6อ 

๑. รับทราบ การนําเสนอ (ร$าง) รายงานการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือนแรก 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ประจําปS พ.ศ ๒๕๕๖ 
ต$อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗(๑๔)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๒. ให6ความเห็นชอบ (ร$าง) ส$วนท่ี ๒ การประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอนท่ี ๑ การประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามอํานาจหน6าท่ี
และการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข6อ  

๑๐(๑๗)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๖ 

๑. การประชุมนานาชาติด6 านการประกัน
คุณภาพ จัดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
๒. การพิจารณาข6อหารือการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามแบบ
ประเมินฯ 

๑. รับทราบการประชุมนานาชาติด6านการประกัน
คุณภาพ จัดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
๒ . ใ ห6 ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร เ พ่ิ ม จํ า น ว น ข อ ง
คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
และให6นําเสนอท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๗-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๘-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๙-

 
 

 



 -๗๐-

๔. คณะกรรมการร-างนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง ศาสตราจารย� ดร.สายหยุด จําปาทอง เป นประธานกรรมการ 
พร6อมท้ังศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ รองศาสตราจารย� ดร.สุขุม เฉลยทรัพย� ผู6ช$วยศาสตราจารย� 
ดร.พรรณี สวนเพลง ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.วิไล ศรีธนางกูล เป นกรรมการในคณะกรรมการร$างนโยบาย
การกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
สั ่ง  ณ  ว ัน ที ่ ๒๙  ม ิถ ุน ายน  ๒๕๕๕ 
(การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒
(๒)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
โดยมีหน6าท่ีดําเนินการด6านนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย 
ก$อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มี
การประชุม ๓ ครั้ง โดยพิจารณากําหนดกรอบ
แนวคิด ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
ตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
       ๑) ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
       ๒) ยกระดับมาตรฐานให6สูงข้ึน  
         ๓) ทําให6เกิดความเป นเลิศและ
ให6มีความโดดเด$น 
     และได6พิจารณาโดยนํากรอบ
การดําเนินงานท้ัง ๓ ข6อมาทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีของ
สภ ามหาวิทยาลั ย  เ พ่ือให6 มีความ
เหมาะสมและทันต$อการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทต$าง ๆ และเป นไปตามอํานาจและ
ห น6 า ท่ี ท่ี บั ญ ญั ติ ไ ว6 ใ น  พ . ร . บ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๑๘   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗๑-

ตารางการประชุม : 
 

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

 ๑(๒)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๔ ม.ค.๕๖  

 
 

พิจารณา (ร$าง) นโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ี
ดีของสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือให6มีความเหมาะสมและทันต$อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในบริบทต$าง ๆ โดยเป นไป
ตามอํานาจและหน6าท่ี ท่ีบัญญัติไว6ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ดังน้ี 
 ๑. มุ$งมั่นในการปฏิบัติตามหน6าท่ี ท่ีกําหนดไว6ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข6อบังคับท่ีเก่ียวข6อง
อย$างครบถ6วนและมีประสิทธิภาพ 
๒. มุ$งเน6นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได6รับการยอมรับจาก
ประชาคมมหาวิทยาลัย 
  ๓. สนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู$ความเป นเลิศ  
  ๔. สนับสนุนและส$งเสริมการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ให6เป นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. สนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างสม่ําเสมอ  
 ๖. ส$งเสริมการกระจายอํานาจและการมีส$วนร$วม    
 ๗. การเปRดเผยข6อมูลข$าวสารของมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยแนวปฏิบัติ 
 ท้ังน้ีท่ีประชุมให6ข6อเสนอแนะว$าควรกําหนดนิยาม
ศัพท�หรือความหมายในแต$ละข6อเพ่ือความชัดเจน 
 

๒(๓)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๗ ก.ค..๕๖  

 

พิจารณา (ร$าง) นโยบายการกํากับดูแลตนเอง
ท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปS 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

ให6ความเห็นชอบ (ร$าง) นโยบายการกํากับดูแลตนเอง
ท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปS พ.ศ. 
๒๕๕๖ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗๒-

การประชุม 
(ครั้งท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

 ๓(๔)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๓ ก.ย.๕๖ 

๑.พิจารณารับทราบข6อเสนอแนะของท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี  ๙(๑๗)/๒๕๕๖    
เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต$อ (ร$าง) 
นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสภา-
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. การดําเนินการตามข6อเสนอแนะของ               
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ต$อ (ร$าง) นโยบาย
การกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
 

๑ . รั บทร าบข6 อ เ สนอแนะของ ท่ีป ระ ชุมสภา -
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๑๗)/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ต$อ (ร$าง) นโยบายการกํากับดูแล
ตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ว$าควร
เพ่ิมนโยบายการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
โดย กําหนดแนวทางการประ เมิ นตนเองของ        
สภามหาวิทยาลัย จากกรอบการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ท่ีสภามหาวิทยาลัยให6ความ
เห็นชอบ 
๒. ให6ความเห็นชอบ การดําเนินการตามข6อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมเติม 
     ข6 อ  ๘ จั ดให6 มี การประเมิ นตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป นประจําทุกปS โดยมี
แนวทางดังน้ี 
 ๘.๑ ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  
 ๘.๒ ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตาม
อํานาจหน6าท่ีและ การปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมา-      
ภิบาล  
 ๘.๓ ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของ  
สภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 ๘.๔ ประเมินการมี ส$ วนร$ วมของกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัย ต$อการดําเนินงานหรือกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย  
 ๘.๕ ประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗๓-

 

 
 
 
 



 -๗๔-

 ๕. คณะกรรมการอุทธรณ	และร'องทุกข	ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม กฤษณรังคุณ เป นประธานกรรมการ และมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเข6าร$วมเป นกรรมการได6แก$ ดร.จักรพรรดิ วะทา นายณรงค�ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด นายวัชรกิติ วัชโรทัย 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๑๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน (สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ังในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕) และคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี๑๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖  โดยมีหน6าท่ี ตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วยการดําเนินการทางวินัย 
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ และสั่งพักหรือสั่งให6ออกจากราชการไว6ก$อน 
การอุทธรณ� และการร6องทุกข� พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอุทธรณ�และร6องทุกข�ประจํามหาวิทยาลัย ไม$มีการประชุมพิจารณา
ในเรื่องต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข6องกับการอุทธรณ�และร6องทุกข� 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗๕-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗๖-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗๗-

๖. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม 
กฤษณรังคุณ เป นประธาน และมีกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัย เข6าร$วมเป นคณะกรรมการ ได6แก$ 
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ศาสตราจารย�
พิเศษ ดร.สายหยุด จําปาทอง  ดร.บุญลือ ทองอยู$ 
นายเสกสรรค� รอยลาภเจริญพร รองศาสตราจารย� 
ดร .ณัฎฐารมณ� จุฑาภัทร นายสวงค� บุญปลูก 
รองศาสตราจารย�  ดร.เมธาวี อุดมธรรมมานุภาพ รอง
ศาสตราจารย�  ดร .สรรเสริญ  อินทรั ตน�  เป น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๒/๒๕๕๖ สั่ง 
ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  
 คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจและหน6าท่ี
ดําเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข6อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วยหลักเกณฑ� วิธีการได6มาและ
คุณสมบัติของผู6ดํารงตําแหน$งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว$าด6วย
หลักเกณฑ� วิธีการได6มา และคุณสมบัติของผู6 ดํารง
ตําแหน$งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑         
มีการประชุม จํานวน ๓ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 -๗๘-

ตารางการประชุม : 
 

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑/๒๕๕๖  
วันท่ี ๒๖ ก.พ.๕๖ 

๑. รับทราบคําสั่งแต$งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี  คํ าสั่ งแต$ งตั้ งผู6 ช$ วยเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
๒. พิจารณาปฏิทินกําหนดเวลาและข้ันตอนการ
สรรหาอธิการบดี รวมท้ังหลักเกณฑ� วิธีการได6มา 
และคุณสมบัติของผู6ดํารงตําแหน$งอธิการบดี 

๑. รับทราบคําสั่ งแต$ งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี คําสั่งแต$งตั้งผู6ช$วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี  
๒. ให6ความเห็นชอบปฏิทินกําหนดเวลาและข้ันตอน
การสรรหาอธิการบดี รวมท้ังหลักเกณฑ� วิธีการได6มา 
และคุณสมบัติของผู6ดํารงตําแหน$งอธิการบดี 

ท่ี ๒/๒๕๕๖ 
วันท่ี  ๒ เม.ย.๕๖ 

 

๑. รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง การรับสมัครและการ เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข6 ารับการสรรหาเป นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖          
และการประชาสัมพันธ�การสรรหาอธิการบดี  
๒. พิจารณาคุณสมบัติของผู6สมัคร/ผู6ได6รับการ
เสนอช่ือ 
๓. พิจารณากําหนดแนวทางและเกณฑ�การให6
คะแนนสัมภาษณ�ผู6มีสิทธ์ิเข6ารับการสรรหาเพ่ือ
ดํารงตําแหน$งอธิการบดี  
 

     

 

๑. รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
เรื่อง การรับสมัครและการ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข6ารับ
การสรรหาเป นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๖และการประชาสัมพันธ�การสรรหา
อธิการบดี ผลจากการดําเนินงานดังกล$าว มีผู6สมัคร 
และผู6ได6รับการเสนอช่ือ ๒ คน เรียงตามลําดับอักษร 
ได6แก$ ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ 
และ ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พูลทรัพย� นาคนาคา 
๒.พิจารณาคุณสมบัติของผู6สมัคร/ผู6ได6รับการเสนอ
ช่ือ ตามท่ีกําหนดไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข6อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วยหลักเกณฑ� วิธีการได6มา 
และคุณสมบัติของผู6ดํารงตําแหน$งอธิการบดี พ.ศ. 
๒๕๔๗ ผลจากการดําเนินงานดังกล$าวจึงได6มี 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง
รายช่ือผู6มีสิทธ์ิเข6ารับการสรรหาเป นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖  
๓. ให6ความเห็นชอบแนวทางและเกณฑ�การให6
คะแนนสัมภาษณ�ผู6มีสิทธ์ิเข6ารับการสรรหาเพ่ือดํารง
ตําแหน$งอธิการบดี   

๓/๒๕๕๖   
วันท่ี ๑๙ เม.ย.๕๖ 

พิจารณาสัมภาษณ�ผู6มีสิทธ์ิเข6ารับการสรรหา
เป นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

     คณะกรรมการได6ลงมติตามเกณฑ�ท่ีกําหนดคือต6อง
ผ$านการพิจารณาในองค�ประกอบ ๔ ด6านประกอบด6วย 
ด6านการบริหาร ด6านการมีวิสัยทัศน� ด6านวิชาการ และ
ด6านภาวะผู6นําและคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคะแนน
เฉลี่ยจากกรรมการผู6เข6าประชุมไม$น6อยกว$าร6อยละ ๗๕ 
เป นเกณฑ�ในการผ$านการพิจารณา ซ่ึงผลการพิจารณา
ผู6เข6ารับการสัมภาษณ�ได6รับคะแนน ผ$านเกณฑ�ท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 
     คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให6เสนอรายช่ือ
บุคคลตามลําดับอักษรดังต$อไปน้ีเป นผู6ได6รับการสรร
หาเพ่ือดํารงตําแหน$งอธิการบดี ต$อสภามหาวิทยาลยั
พิจารณา 
  ๑. ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร. พิทักษ� จันทร�เจริญ 
  ๒. ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร. พูลทรัพย� นาคนาคา 



 -๗๙-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๘๐-

๗. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม กฤษณรังคุณ เป นประธาน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ร$วมเป นคณะกรรมการ นายณรงค�ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด  นายนิคม ระวียัน ดร.จักรพรรดิ วะทา นายธงชัย ศรีดามา                 
ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร. พิทักษ�  จันทร�เจริญ นายสวงค�  
บุญปลูก ผู6ช$วยศาสตราจารย�  ดร. พรรณี สวนเพลง        
นายปรมัตถ�ปQญปรัชญ�  ต6องประสงค� เป นคณะกรรมการ 
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยท่ี ๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๖  
 คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจและหน6าท่ี
ดําเนินการตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต            
ว$าด6วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซ่ึงมีการประชุม จํานวน ๓ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๘๑-

ตารางการประชุม : 
 

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๖ ก.พ. ๕๖ 

พิจารณาประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และวิธีการได6มาซ่ึง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซ่ึงได6กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา
เพ่ือให6ได6มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตโดยเป นการเสนอช่ือ การกําหนดระยะเวลาให6
มีการเสนอช่ือ กําหนดผู6มีสิทธ์ิเสนอช่ือ 

รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และวิธีการได6มาซ่ึง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖            
ซ่ึงได6กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาเพ่ือให6ได6มา
ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยเป นการ
เสนอช่ือ การกําหนดระยะเวลาให6มีการเสนอช่ือ 
กําหนดผู6มีสิทธ์ิเสนอช่ือ  

๒/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๒ ก.พ. ๕๖ 

พิจารณารายช่ือผู6ได6รับการเสนอช่ือเพ่ือเข6ารับ
การสรรหาเป นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  
 

พิจารณารายช่ือผู6ได6รับการเสนอช่ือเพ่ือเข6ารับการ
สรรหาเป นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดยเมื่ อครบกําหนดระยะเวลาตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหา  
    ผู6ได6รับการเสนอช่ือเพ่ือเข6ารับการสรรหาเป น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน ๔ 
คน โดยการเสนอช่ือท้ัง ๔ คน ท้ังน้ีผู6ได6รับการเสนอช่ือ 
ขอถอนตัว จํานวน ๑ คน คณะกรรมการสรรหา จึงได6
พิจารณาคุณสมบัติของผู6 ได6รับการเสนอช่ือ ตาม
ปร ะ ก า ศ คณ ะ ก ร ร ม กา ร ส ร ร ห าน า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และวิธีการได6มาซ่ึง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๖ 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๖ กุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปรากฏว$าการเสนอช่ือเพ่ือเข6ารับการสรรหาเป น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหา จํานวน ๒ คน และ
กําหนดให6ผู6มีสิทธ์ิเข6ารับการสรรหาเป นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แสดงวิสัยทัศน� ใน
วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  

๓/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๑ มี.ค. ๕๖ 

ผู6 มี สิ ท ธ์ิ เ ข6 ารั บการสรรหา เป นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได6แสดงวิสัยทัศน�
ในภาพรวม และให6ข6อมูลของตนเองตาม
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และ
วิธีการได6มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท้ังตอบประเด็น
คําถามของคณะกรรมการสรรหา    
 

คณะกรรมการสรรหา ได6รับฟQงการแสดงวิสัยทัศน�
และข6อมูลท่ีเก่ียวข6องกับคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแล6ว 
จึงมีมติให6เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข6ารับการสรรหาเป น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตต$อสภา
มหาวิทยาลัยโดยเรียงลําดับตัวอักษร ดังน้ี 
    ๑. พลอากาศเอก ดร.เดชา  หันหาบุญ 
    ๒. ดร.บุญลือ  ทองอยู$ 
  ท้ังน้ี ข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข6อ ๖ 
ให6คณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาผู6มี
คุณสมบัติตามข6อ ๔ จํานวนไม$ เกินสามคน แล6ว            
จัดทําบัญชีรายช่ือเรียงตามลําดับอักษร พร6อมประวัติ
ข6อมูลรายละเอียดท่ีใช6ประกอบการพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  



 -๘๒-

 
 



 -๘๓-

๘. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส-งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 ในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยได6ดําเนินการแต$งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู6ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ครั่ง ได6แก$ 
 ครั้งท่ี ๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม 
กฤษณรังคุณ เป นประธานและมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดร.บุญลือ ทองอยู$ นายเสกสรรศ� รอยลาภเจริญพร 
นายณรงค� ศักด์ิ ภู มิศรีสอาด ดร.จักรพรรดิ วะทา     
ร อ ง ศ าส ต ร า จ า ร ย � ด ร . ณ ัฏ ฐ า รม ณ � จ ุฑ า ภ ัท ร        
ผู 6ช $วยศาสตราจารย�เฉิดฉิน สุกปลั่ง รองศาสตราจารย�    
ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ  นายปรมัตถ�ปQญปรัชญ�  
ต6องประสงค� ร$วมเป นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
แทนตําแหน$ งท่ีว$ าง ตามคําสั่ งสภามหาวิทยาลัยท่ี                
๔/๒๕๕๖  สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖  
 คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจและหน6าท่ี
ดําเนินการตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
ว$าด6วยกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และได6มีการประชุม
จํานวน ๒ ครั้ง 
 
 
ตารางการประชุม : 
 

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๘ ก.พ. 

๕๖ 

พิ จ า ร ณ า จั ด ทํ า ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสรรหาผู6ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และ
วิ ธี ก า ร ไ ด6 ม า ซ่ึ ง ก ร ร ม ก า ร
ผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  แทนตําแหน$งท่ีว$าง 

ให6ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหาผู6ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และวิธีการ
ได6มาซ่ึงกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แทนตําแหน$งท่ีว$างลง ซ่ึงได6กําหนด
หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาเพ่ือให6ได6มาซ่ึงกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยเป นการเสนอช่ือ การ
กําหนดระยะเวลาให6มีการเสนอช่ือ และกําหนดหน$วยงานและบุคคลท่ีมี
สิทธ์ิเสนอช่ือ  

๒/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๒  มี.ค. 

๕๖ 

พิจารณากลั่นกรองรายช่ือบุคคลท่ี
ได6รับการเสนอช่ือโดยตรวจสอบ
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ข6 อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$า
ด6 วยกรรมการผู6 ทรงคุณวุ ฒิ ใน
คณะกรรมการส$ งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข6อ ๕   
 

คณะกรรมการสรรหา ได6ดําเนินการสรรหาบุคคลจํานวนสองเท$าของ
กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิท่ีว$างลง  ท่ีประชุมจึงมีมติเสนอช่ือบุคคลเข6ารับ
การสรรหาเป นกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยเรียงตามลําดับอักษร  ดังน้ี  
   ๑. ดร. ประยุทธ�   สวัสดิ์เรียวกุล 
   ๒. นายอํานวย     ฉาบทอง 
 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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 -๘๕-

 ครั้งท่ี ๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม กฤษณรังคุณ เป นประธาน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ได6แก$ เสกสรรศ� รอยลาภเจริญพร นายณรงค�ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด ดร.จักรพรรดิ วะทา นายวัชรกิติ วัชโรทัย               
รองศาสตราจารย� ดร. ณัฏฐารมณ� จุฑาภัทร ดร.ชนะศึก นิชานนท� รองศาสตราจารย� ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ       
รองศาสตราจารย� ดร.สรรเสริญ อินทรัตน� ร$วมเป น
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทน
ตําแหน$งท่ีว$าง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี  
๒๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจและ
หน6าท่ีดําเนินการตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิ ต  ว$ าด6 วยกรรมการผู6 ทรง คุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการส $ง เสริมกิจการมหาวิทยาล ัย 
พ.ศ.๒๕๔๗ และได6มีการประชุมจํานวน ๒ ครั้ง 
 
 
ตารางการประชุม : 

 

 
 
 

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๗ พ.ย.๕๖ 

พิจารณาจัดทําประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู6ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และวิธีการได6มา
ซ่ึงกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
แทนตําแหน$งท่ีว$าง ซ่ึงได6กําหนดหลักเกณฑ�และ
วิ ธี ก า รสรรหา เ พ่ื อ ให6 ไ ด6 ม า ซ่ึ งกร รมกา ร
ผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยเป นการเสนอช่ือการกําหนด
ระยะเวลาให6มีการ เสนอช่ือ และกําหนด
หน$วยงานและบุคคลท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือ  

ให6ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู6ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส$ งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ� และวิธีการได6มาซ่ึง
กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แทนตําแหน$งท่ีว$าง ซ่ึง
ได6กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาเพ่ือให6ได6มาซ่ึง
กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยเป นการเสนอช่ือ การกําหนด
ระยะเวลาให6มีการเสนอช่ือ และกําหนดหน$วยงานและ
บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือ  
 

๒/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๗ พ.ย. 

๕๖ 

พิจารณากลั่นกรองรายช่ือบุคคลท่ีได6รับการ
เสนอช่ือ โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามข6อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย กรรมการ
ผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส$งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข6อ ๕   
 

คณะกรรมการสรรหา ได6ดําเนินการสรรหาบุคคล
จํานวนสองเท$าของกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิท่ีว$าง
ลง  ท่ีประชุมจึงมีมติเสนอช่ือบุคคลเข6ารับการ
ส ร ร ห า เ ป น ก ร ร ม ก า ร ผู6 ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
เรียงตามลําดับอักษร  ดังน้ี  
 ๑. นายสุรพงษ�  วงศ�พลับ      
 ๒ นายอติทักต�  สุวิวัฒนชัย  
 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 



 -๘๖-

 
 



 -๘๗-

๙. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.สายหยุด จําปาทอง  ผู6แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู6ทรงคุณวุฒิ นายณรงคศักด์ิ ภูมิศรีสอาด ผู6ทรงคุณวุฒิด6านบริหารงานบุคคล รองศาสตราจารย� 
ดร.สุขุม เฉลยทรัพย� ประธานสภาคณาจารย�และข6าราชการ  และรองศาสตราจารย� ดร.สรรเสริญ อินทรัตน� 
ผู6แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย�ประจํา ร$วมเป นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  
 คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจและหน6าท่ี
ดังต$อไปนี้ 
 ๑. กําหนดนโยบายและแผนการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
 ๒. กําหนดระบบการพัฒนาบุคลากร และ
สวัสดิการของบุคลากร 
 ๓. ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและกําหนดแบบสัญญาจ6าง 
 ๔. กําหนดระบบการพัฒนาบุคลากร และ
สวัสดิการของบุคลากร 
 ๕. แต$งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือ
บุคคลเพ่ือปฏิบัติงานอย$างใดอย$างหนึ่งอันอยู$ในอํานาจ
หน6าท่ีของคณะกรรมการ 

๖. ปฏิบัติหน6าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ในปS พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยมีการประชุม จํานวน ๑๑ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๘๘-

ตารางการประชุม : 
การประชุม 

(คร้ังท่ี/วันท่ี) 
การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑(๑๙)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๖ 

๑. พิจารณาสมรรถนะบุลคากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
๒. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. เห็นชอบ สมรรถนะบุลคากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
๒. ให6ความเห็นชอบแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒(๒๐)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๙ มี.ค. ๕๖ 

๑. พิจารณา (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว$าด6วย การเปลี่ยนสถานภาพข6าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ6างของส$วนราชการ เป นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ6างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
๒. พิจารณาการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายวิชาการท่ี
มีอายุ ๖๐ ปSข้ึนไป จํานวน ๒ คน 

๑. ท่ีประชุมมีมติให6กองกฎหมายนําข6อบังคับฯ 
ดังกล$าวกลับไปทบทวนตามข6อเสนอแนะของท่ี
ประชุม 
๒. อนุมัติการต$อสัญญาจ6างของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีอายุ ๖๐ ปSข้ึนไป จํานวน ๒ คน 

๓/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒ พ.ค. ๕๖ 

พิจารณา (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$า
ด6วย การเปลี่ยนสถานภาพข6าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ6างของส$วนราชการ เป นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ6างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
 

เห็นชอบ (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว$าด6วย การเปลี่ยนสถานภาพข6าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ6างของส$วนราชการ 
เป นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ6างของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.... และนําเสนออนุกรรมการ
ด6านกฎหมายต$อไป 

๗/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๐ ส.ค. ๕๖ 

พิจารณาการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายวิชาการท่ีจะ
มีอายุครบ ๖๐ ปS 

อนุมัติการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายวิชาการ 
ท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปS จํานวน ๑ คน 

๘/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๖ 

๑. พิจารณาการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายวิชาการ 
ท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปS 
๒. พิจารณาแผนอัตรากําลังสายวิชาการ ปSการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๑. อนุมัติการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสาย
วิชาการ ท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปS จํานวน ๖ คน 
๒. อนุมัติแผนอัตรากําลังสายวิชาการ ปS
การศึกษา ๒๕๕๗ 

๙/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๖ 

๑. พิจารณาการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปS 
๒. พิจารณา (ร$าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว$าด6วย การจ$ายเงินค$าตอบแทนบุคลากร
ของศูนย�การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง พ.ศ.... 
๓. พิจารณา (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ� และแนวปฏิบัติการจ$าย
ค$าตอบแทนบุคลากรของศูนย�การศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้ง พ.ศ.... 
 

๑. อนุมัติการต$อสัญญาจ6างของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีอายุ ๖๐ ปS
ข้ึนไป จํานวน ๓ คน 
๒. เห็นชอบ (ร$าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ว$าด6วย การจ$ายเงินค$าตอบแทน
บุคลากรของศูนย�การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
พ.ศ....และมอบกองกฎหมายดําเนินการข้ันตอน
ต$อไป 
๓. เห็นชอบ(ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ� และแนวปฏิบัติการ
จ$ายค$าตอบแทนบุคลากรของศูนย�การศึกษา
นอกสถานท่ีตั้ง พ.ศ.......และมอบกองกฎหมาย
ดําเนินการข้ันตอนต$อไป 

๔/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๕๖ 

พิจารณา (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$า
ด6วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.... 

ท่ีประชุมมีมติให6กองกฎหมายนําข6อบังคับฯ 
ดังกล$าวกลับไปทบทวนตามข6อเสนอแนะของท่ี
ประชุม 
 

๕/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๘ มิ.ย.๕๖ 

พิจารณา (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$า
ด6วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.... 

เห็นชอบ (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว$าด6วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.... และ
ดําเนินการตามข้ันตอนต$อไป 



 -๘๙-

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๖/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๔ ก.ค. ๕๖ 

พิจารณาการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
อายุ ๖๐ ปSข้ึนไป จํานวน ๒ คน 

อนุมัติการต$อสัญญาจ6างของบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
อายุ ๖๐ ปSข้ึนไป จํานวน ๑ คน 

๑๐/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๖ 

๑. พิจารณาการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปS 
๒. พิจารณา (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เรื่อง ค$าจ6าง และเงินประจําตําแหน$งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิขาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. พิจารณา (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง ค$าจ6างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ประเภทตําแหน$งวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะและประเภทตําแหน$งท่ัวไป 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. อนุมัติการต$อสัญญาจ6างบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปS 
๒. เห็นชอบ (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง ค$าจ6าง และเงินประจําตําแหน$ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิขาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. เห็นชอบ (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เรื่อง ค$าจ6างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ ประเภทตําแหน$งวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะและประเภทตําแหน$งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๑๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๖ 

 

๑. พิจารณา (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว$าด6วย ผู6ช$วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย� พ.ศ.... 
๒. พิจารณา (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
ว$าด6วย อาจารย�พิเศษ พ.ศ.... 
๓. พิจารณา (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว$าด6วย ผู6ช$วยศาสตราจารย�พิเศษ รองศาสตราจารย�
พิเศษ และศาสตราจารย�พิเศษ พ.ศ.... 
 
 

๑. เห็นชอบ (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต        
ว$าด6วย ผู6ช$วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย� พ.ศ....และมอบกองกฎหมายดําเนินการ
ตามข้ันตอนต$อไป 
๒. เห็นชอบ (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต         
ว$าด6วย อาจารย�พิเศษ พ.ศ....และมอบกองกฎหมาย
ดําเนินการตามข้ันตอนต$อไป 
๓. เห็นชอบ (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต          
ว$าด6วย ผู6ช$วยศาสตราจารย�พิเศษ รองศาสตราจารย�
พิเศษ และศาสตราจารย�พิเศษ พ.ศ....และมอบกอง
กฎหมายดําเนินการตามข้ันตอนต$อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙๐-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙๑-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙๒-

๑๐. คณะกรรมการพิจาณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย	ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และ
จะให'ปฏิบัติงานต-อ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม กฤษณรังคุณ เป นประธาน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข6า
ร$วมเป นคณะกรรมการ ได6แก$ ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.สายหยุด จําปาทอง ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
นายนิคม  ระวียัน นายณรงค�ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด รองศาสตราจารย� ดร.ศิโรจน� ผลพันธิน ผู6ช$วยศาสตราจารย�  
ดร.วิไล ศรีธนางกูล  รองศาสตราจารย� ดร.ณัฎฐารมณ� จุฑาภัทร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๒๗/๒๕๕๖   
สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

 คณะกรรมการพิจาณากําหนดจํานวน
และตัวบุคคลของคณาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการและจะให6ปฏิบั ติ งานต$อ ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหน6าท่ี ดังนี้ 
 ๑. ประกาศหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขในการต$อเวลาราชการของข6าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสอดคล6องกับ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไขการต$อเวลาราชการของข6าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ๒. พิจารณากําหนดจํานวนและตัว
บุคคลของคณาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ
ตามกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย และจะให6
ปฏิบัติงานต$อ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขในประกาศของคณะกรรมการฯ 
 ๓. เสนอผลการพิจารณาการกําหนด
จํ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย� ท่ี จะ
เกษียณอายุราชการ และจะให6ปฏิบัติงานต$อ 
เพ่ือให6สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบต$อไป 

คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจและ
หน6าท่ี  มีการประชุม จํานวน ๑ ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙๓-

ตารางการประชุม : 
การประชุม 

(คร้ังท่ี/วันท่ี) 
การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๗ ธ.ค. ๕๖ 

๑. พิจารณาหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการต$อ
เ วล าร าชการของข6 า ร าชการพล เ รื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง 
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการต$อเวลาราชการ
ของข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
๒. พิจารณา (ร$าง) ปฏิ ทินการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัว
บุคคลของคณาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะ
ให6เปฏิบัติงานต$อ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. พิจารณา (ร$าง) ประกาศคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณากําหนดจํ านวนและตั วบุคคลของ
คณาจารย� ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให6
เปฏิบัติงานต$อ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการต$อเวลา
ราชการของข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๔. สรุปแผนอัตรากําลังสายผู6สอน ระยะ ๔ ปS (พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
  

๑. รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ 
เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการต$อเวลา
ราชการของข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. เห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย� ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให6
เปฏิบัติงานต$อ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เห็นชอบ (ร$าง) ประกาศคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย�
ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให6เปฏิบัติงานต$อ 
ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการต$อเวลาราชการของ
ข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๔. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล6วเห็นสมควรให6
การดําเนินการในเรื่องน้ีเป นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการต$อเวลาราชการ
ของข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ข6อ ๓ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไม$มีความจําเป นใน
การต$อเวลาราชการของข6าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการฯ จึงไม$จัดทํา
ประกาศคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนด
จํ านวนและตั ว บุ คคลของคณาจา รย� ท่ี จ ะ
เกษียณอายุราชการ และจะให6ปฏิบัติงานต$อ 
ประ จํ าปS งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๘  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการต$อเวลา
ร า ช ก า ร ข อ ง ข6 า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต รวมท้ังไม$พิจารณากําหนดจํานวนและตัว
บุคคลของคณาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
และจะให6ปฏิบัติงานต$อ ประจําปSงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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การได'รับการแต-งตั้งเป8นคณะอนุกรรมการ 
 สภามหาวิทยาลัยแต-งตั้งคณะอนุกรรมการ  จํานวน  ๓ คณะ ได'แก- 
 ๑. คณะอนุกรรมการด'านกฎหมาย 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม 
กฤษณรังคุณ เป นประธานอนุกรรมการ และมี
กร รมการสภ ามหาวิ ทย าลั ย เ ข6 า ร$ ว ม เป น
คณะอนุกรรมการ ได6แก$ นายธงชัย ศรีดามา      
รอ งศาสตราจารย�  ดร . สุ ขุ ม  เ ฉลยทรั พย�                
นายปรมัตถ�ปQญปรัชญ� ต6องประสงค�  ตามค่ังสภา
มหาวิทยาลัย ท่ี ๒๖/๒๕๕๖ สั่ ง ณ วันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
การแต$งต้ังในการประชุมครั้งท่ี ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 โ ดย มี อํ านาจและหน6 า ท่ี พิ จ า รณา
กลั่นกรองและให6ข6อเสนอแนะ กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข6อบังคับ ของมหาวิทยาลัยก$อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ในปS พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการด6าน
กฎหมาย มีการประชุม ๑๙ ครั้ง โดยมีการพิจารณา 
กฎ ระเบียบ และข6อบังคับ ดังนี้ 
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ตารางการประชุม : 
 

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓๑ ม.ค. ๕๖ 

 

๑. (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การ
จัดตั้งส$วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การ
แบ$งหน$วยงานภายใน พ.ศ. .... 
๓. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
๔. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู6ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. .... 
๕. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี 
ผู6อํานวยการสํานัก ผู6อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน6า
ส$วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท$าคณะ  พ.ศ. .... 

มติ ท่ีประชุมรับรอง (ร$ าง) กฎหมายดังกล$าว              
รอ (ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ... มีผลใช6บังคับ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต$อไป 

๒/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๑ ก.พ.๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
กร รมการสภามหา วิ ทยาลั ยจากพ นั กงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   พ.ศ. .... 
๓. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
๔. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
อธิการบดี   พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ . . . . .  มี ผ ล ใ ช6 บั ง คั บ  แ ล ะ นํ า เ ส น อ                 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๓/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๔ มี.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
คณบดี พ.ศ. ... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าวรอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ . . . . .   มี ผ ล ใ ช6 บั ง คั บ  แ ล ะ นํ า เ ส น อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๔/๒๕๕๖ 
๒๑ มี.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย  
สภาวิชาการ พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย  
สภาคณาจารย�และพนักงาน พ.ศ. .... 
๓. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
คณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ . . . . .  มี ผ ล ใ ช6 บั ง คั บ  แ ล ะ นํ า เ ส น อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 
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การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๕/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๙ เม.ย.๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
สภาคณาจารย�และพนักงาน พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
ผู6อํานวยการสํานัก สถาบันหรือส$วนงานอ่ืนที่
เทียบเท$าคณะ พ.ศ. .... 
๓. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
ผู6 อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยและผู6 
อํานวยการ สํานักงานวิทยาเขต พ.ศ. .... 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เสนอ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๖/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓ พ.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว$าด6วย การพัฒนาคุณภาพตําราและหนังสือที่ใช6
ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การรักษาการแทนและการมอบอํานาจให6
ปฏิบัติการแทน พ.ศ. .... 
๓. (ร$าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง วัน
เร่ิมต6น และวันสิ้นรอบระเวลารายงานทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

๑. มีผลบังคับใช6 ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ 
๒. มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว 
รอ (ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  พ.ศ. .... มีผลใช6บังคับ และนําเสนอ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๗/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๘ พ.ค.๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย
การเปลี่ยนสถานภาพข6าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ6 างของส$ วนราชการเป นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ6างของมหาวิทยาลัย พ.ศ..... 

ในการพิจารณา การเปลี่ยนสถานภาพของ
ข6าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ6างของ
ส$วนราชการ เป นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ6างของมหาวิทยาลัย จะต6องพิจารณา
รายละเอียดและข6อมูลการบริหารงานบุคคลมา
ประกอบ 

๘/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๑ มิ.ย. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การเปลี่ยนสถานภาพข6าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ6 างของส$ วนราชการเป นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือลูกจ6างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
คุณสมบัติ คุณสมบัติอ่ืน และลักษณะต6องห6าม
ของรองอธิการบดีและผู6ช$วยอธิการบดี พ.ศ. .... 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว       
รอ (ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ.ศ. . . .. มีผลใช6บั งคับและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 
 

๙/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๑ ก.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การเปลี่ยนสถานภาพข6าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ6างของส$วนราชการเป นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือลูกจ6างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ.ศ. .... มีผลใช6บั งคับ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙๙-

การประชุม 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑๐/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒ ส.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การเปลี่ยนสถานภาพการเปลี่ยนสถานภาพ
บุ ค ล า ก รต า มสั ญญ า จ6 า ง เ ป น พนั ก ง า น
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๑๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๖ ส.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
สภาคณาจารย�และพนักงาน พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... 
๓. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๑๒/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๗ ก.ย. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
กองทุนสะสม เลี้ยงชีพ พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 
ว$าด6วย การรับจ$ายเงินรายได6ในการจัดสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
๓. (ร$าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 
ว $า ด 6ว ย  ค $า ตอบแทนการสอนหล ักส ูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานบริการ 
(นานาชาติ) พ.ศ. .... 

๑. มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว 
รอ (ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 
๒. มีผลบังคับใช6 ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
๓. มีผลบังคับใช6 ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๓/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๓ ต.ค.๕๖ 

(ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (คําปรารภ – 
หมวด ๓) 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๑๔/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๖ ต.ค. ๕๖ 

(ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (หมวด ๔) 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๑๕/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๕ ต.ค ๕๖ 

(ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (หมวด ๕ – ๘) 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๑๖/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๖ พ.ย. ๕๖ 

(ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (ข6อ ๕๑ – ๖๖) 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

 
 
 
 



 -๑๐๐-

 
การประชุม 

(คร้ังท่ี/วันท่ี) 
การพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

๑๗/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๖ 

(ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (หมวด ๑๐ – ๑๑) 

มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว รอ 
(ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๑๘/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๖ 

๑. (ร$าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 
ว$าด6วย การจ$ายเงินค$าตอบแทนบุคลากรของ
ศูนย�การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ศูนย�การเรียน 
ศูนย�การเรียนรู6และวิจัยท6องถ่ิน พ.ศ. .... 
๒. (ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว$าด6วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (หมวด ๑๐) 

๑. มีผลบังคับใช6 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒. มติที่ประชุมรับรอง (ร$าง) กฎหมายดังกล$าว 
รอ (ร$าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ . ศ .  . . . .  มี ผล ใช6 บั ง คั บ  และนํ า เ สน อ               
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป 

๑๙/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๕๖ 

(ร$าง) ข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว$า
ด6วย หน$วยบ$มเพาะวิสาหกิจ และหน$วยจัดการ
ทรัพย�สินทางปQญญาและถ$ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. .... 

มีผลบังคับใช6 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐๑-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐๒-

๒. คณะอนุกรรมการด'านการเงิน ทรัพย	สิน และงบประมาณ  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต$งต้ัง นายนิคม กฤษณรังคุณ เป นประธานอนุกรรมการ และมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเข6าร$วมเป นคณะอนุกรรมการ ได6แก$ ศาสตราจารย�ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ดังคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ท่ี ๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ังในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑(๑)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยมีอํานาจหน6าท่ีพิจารณากลั่นกรองให6
ข6อเสนอแนะด6านการเงิน ทรัพย�สินและงบประมาณ ก$อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ในปS พ.ศ.๒๕๕๖ มีการประชุมจํานวน ๑๒ ครั้ง ซ่ึงท่ีประชุมมีประเด็นข6อสังเกตและข6อเสนอแนะ ดังนี้  
 
ข'อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด'านการเงิน ทรัพย	สินและงบประมาณ  
ด'านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
 ๑. เงินงบประมาณแผ-นดิน มีการดําเนินตามข6อเสนอแนะ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
     ๑.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ$าย เพ่ือให6การใช6จ$ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลง ๒ รายการ คือ 
  ๑ . ๑ . ๑  ง บ บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก
งบประมาณมีระเบียบมิให6โอนเปลี่ยนแปลงเป นค$า
สาธารณูปโภค หรือใช6จ$ายอ่ืนๆ หากมิได6ทําข6อตกลง 
ซ่ึงเดิมมิได6มีการทําข6อตกลงก$อนทําให6ต6องโอนเงิน
ส$วนนี้คืนให6กระทรวงการคลัง 
 ผลการดําเนินงาน: มีการทําข6อตก
กับสํานักงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนดทําให6 
มหาวิทยาลัยฯ มีเงิน ๑๘ .๖๒  ล6านบาท เพ่ือนําไป
เป นเ งินปรั บเ พ่ิมตามคุณวุฒิ ให6 กับพนั กงาน
มหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๘ .๐๕ ล6านบาท และ
โอนไปเป นค$าสาธารณูปโภค วงเงิน ๐.๕๗ ล6านบาท 
  ๑.๑.๒ งบลงทุน คณะกรรมการได6ให6ข6อเสนอแนะเพ่ือให6ผลการเบิกจ$ายงบลงทุนเพ่ิมสูงข้ึน 
๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ผลการดําเนินงาน: กองอาคารสถานท่ี ได6มีการยืมเงินจากรายการก$อสร6างอาคาร
เอนกประสงค�ในมหาวิทยาลัย) ท่ีมีผลการดําเนินงานล$าช6ากว$าแผนท่ีกําหนด มาใช6จ$ายในการก$อสร6าง
อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (สุพรรณบุรี) ท่ีมีผลการดําเนินงานเร็วกว$าแผนท่ีกําหนด ทําให6มียอด
เบิกจ$ายงบลงทุนเพ่ิมข้ึน ๑๐.๘๑ ล6านบาท มีการเบิกจ$ายเงินค$าก$อสร6างล$วงหน6าของอาคารใหม$ คือ 
อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ร6อยละ ๑๕ ของวงเงินก$อสร6าง เป นเงิน ๑๐.๔๘ ล6านบาท รวมเงินท่ี
สามารถเบิกจ$ายงบลงทุนได6เพ่ิมสูงข้ึนเป นเงิน ๒๑.๒๙ ล6านบาท และมีการวิเคราะห�การใช6อาคารท่ีมีอยู$
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช6อาคารให6เกิดประโยชน�สูงสุด 
 ๒. เงินนอกงบประมาณ มีการดําเนินตามข6อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๒.๑ หนี้ค6างชําระค$าเล$าเรียนของนักศึกษา: เดิมมีการติดตามหนี้ค6างชําระท่ีไม$เป นระบบ และ
ไม$สมํ่าเสมอ คณะกรรมการจึงเสนอแนะให6มีการแต$งต้ังคณะกรรมการติดตามหนี้ค6างชําระค$าเล$าเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือวางระบบและวางแผนการติดตาม ให6มหาวิทยาลัยมีรายได6เพ่ิมข้ึน 
 



 -๑๐๓-

 ผลการดําเนินงาน:  
  ๒.๑.๑ มีการต้ังคณะกรรมการติดตามหนี้ค6างชําระค$าเล$าเรียนของนักศึกษา และมี
แผนการดําเนินการ  
  ๒.๑.๒ มีการติดตาม วิเคราะห�หาสาเหตุ และเข6าใจปQญหาการค6างชําระค$าเล$าเรียน  
  ๒.๑.๓ มีการกําหนดช$องทางการติดตาม โดยการส$งหนังสือติดตาม ส$ง SMS ให6ท้ัง
นักศึกษาและผู6ปกครอง 
  ๒.๑.๔ มีการมอบหมายให6อาจารย�ท่ีปรึกษาติดตามการชําระเงิน 
  ๒.๑.๕ มีการสรุปยอดหนี้ท่ีเรียกเก็บได6และรายงานต$อคณะกรรมการ/ผู6บริหาร 
  ๒.๑.๖ รายรับเงินบํารุงการศึกษาสูงกว$าแผนจัดสรร โดยกองนโยบายและแผน ได6จัดสรรเงิน 

บํารุ งการศึกษา (ร6อยละ ๘๐) วงเ งิน 
๓๓๐.๓๐ ล6านบาท แต$มีรายรับจริงเงิน
บํารุงการศึกษา วงเงิน ๓๙๕.๒๗ ล6านบาท 
ซ่ึงทําให6มหาวิทยาลัยมีรายรับจริงสูงกว$า
จากแผนรับ (ร6อยละ ๘๐) วงเงิน ๖.๑๓ 
ล6านบาท และส$งผลให6มีเงินบํารุงการศึกษา
สะสม (ร6อยละ ๒๐) เพ่ิมข้ึน วงเงิน ๑.๕๓ 
ล6านบาท โดยส$วนหนึ่งเป นผลมาจากการ
เร$งรัดติดตามหนี้ค6างชําระค$าเล$าเรียน
ดังกล$าว 
 ๒.๒ เงินบํารุงการศึกษาสะสม : 
เดิมไม$ได6จัดทํารายงานเงินบํารุงการศึกษา
สะสมไว6 หลักงจากได6รับข6อเสนอแนะ กอง
คลังได6เริ่มจัดทํารายงานยอดเงินบํารุง
การศึกษาสะสม 
 ผลการดําเนินงาน: กองคลัง

ได6เริ่มมีการจัดทํารายงานยอดเงินบํารุงการศึกษาสะสม โดยเริ่มจากปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๕ มี
ยอดเงิน ๒๕.๒๒ ล6านบาท และปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มียอดเงิน ๖๓.๖๔ ล6านบาท รวมเป นเงินบํารุง
การศึกษาสะสม ๘๘.๘๖ ล6านบาท 
 ๒.๓ การกันเงินรายได6สมทบสิ่งก$อสร6างไว6เบิกเหลื่อมปS: เดิมไม$มีการกันเงินไว6เบิกเหลื่อมปS 
เพ่ือใช6ในการสมทบสิ่งก$อสร6าง 
 ผลการดําเนินงาน: ในปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการกันเงินรายได6สมทบสิ่งก$อสร6างไว6
เบิกเหลื่อมปS วงเงิน ๒๒.๓๙  ล6านบาท โดยไม$นําไปใช6จ$ายเพ่ือการอ่ืน 
 ๒.๔ แหล$งงบประมาณใหม$: จากการจัดทําข6อมูลการใช6จ$ายเงิน รายรับ รายจ$าย ทําให6มีข6อมูล
เพ่ือการวางแผนการบริหารงบประมาณชัดเจนมากข้ึน ทราบถึงรายรับและรายจ$ายท่ีมหาวิทยาลัยต6องใช6ในการ
บริหารจัดการ โดยแนวโน6มแล6ว มหาวิทยาละยจะมีค$าใช6จ$ายท่ีสูงกว$าวงเงินท่ีได6รับจัดสรร คณะอนุกรรมการ
ด6านการเงินฯ  จึงเสนอแนะให6มีการนําเงินรายได6อ่ืนท่ีนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ$นดิน และเงินบํารุง
การศึกษาเข6ามาจัดสรรด6วย 
  ผลการดําเนินงาน: มหาวิทยาลัยมีแหล$งงบประมาณใหม$เพ่ิมเติม โดยสภามหาวิทยาลัย
ได6อนุมัติจัดสรรเงินรายได6อ่ืน วงเงิน ๑๒๐ ล6านบาท  



 -๑๐๔-

 ๒.๕ ข6อมูลข$าวสารท่ีเป นประโยชน� และรวดเร็ว: ในการประชุมแต$ละครั้งจะได6รับข6อมูล
ข$าวสารท่ีเป นประโยชน�ต$อการบริหารเงินงบประมาณ จากคณะอนุกรรมการด6านการเงินฯ 
 ผลการดําเนินงาน: ทําให6มหาวิทยาลัยทราบข6อมูลการบริหารจัดการ จุดเน6นของ
รัฐบาล การติดตาม เร$งรัดการเบิกจ$าย หรือนโยบายใดท่ีจะทําให6มหาวิทยาลัยไม$เสียประโยชน� และ
สามารถบริหารจัดการงบประมาณแล6วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ด'านงานวิจัย 

๑. ด'านงานวิจัย 
 การบริหารจัดการด6านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาข้ึนอย$างเป นระบบจากท่ีได6มีการ
นําเสนอผลการดําเนินงานให6กับคณะกรรมการ ซ่ึงมีข6อเสนอแนะเพ่ิมเติมในบางส$วน โดยมีผลการดําเนินตาม
ข6อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผลการดําเนินงาน:  
 ๑.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได6รับจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ$นดินด6านการวิจัยเพ่ิมข้ึนจาก  
ปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๒๓.๔๓ ล6านบาท  
(ปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได6รับจัดสรร วงเงิน ๑๗.๑๗ 
ล6านบาท และปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได6รับจัดสรร 
๔๐.๖๐ ล6านบาท) 
 ๑.๒ มีการมุ$งเน6นและสนับสนุนการสร6าง
งานวิจัยในสาขาอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
 ๑.๓ มีการพัฒนาระบบการติดตามงานวิจัย 
โดยเร$งการติดตามให6เร็วข้ึน มีการรายงาน/นําเสนอ 
ความก6าวหน6าโครงการวิจัย มีการจัดประชุมติดตาม
งานวิจัยทุกไตรมาส  เพ่ือให6สามารถส$งงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ได6ตามกําหนดเวลา 
 ๑.๔ มีการจัดทําบัญชีนักวิจัยท่ีผิดสัญญารับ
ทุน เพ่ือกํากับ ติดตาม เพ่ือแก6ไขปQญหา 
 ๑.๕ มีระบบเพ่ือช$วยนักวิจัย ได6แก$ การหา
ช$องทางหรือสถานท่ีในการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีได6รับ 
 การยอมรับในฐานข6อมูล CTI  จัดหา peer 
review ให6กับนักวิจัย ช$วยจัดหาผู6แปลผลงานวิจัยท่ีจะ
ตีพิมพ�ในต$างประเทศ  เพ่ือให6นักวิจัยสามารถทํางานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพสูงและนําเสนองานวิจัยในระดับประเทศ 
หรือนานาชาติในเวทีท่ีได6รับการยอมรับ/ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการชั้นนําท่ีได6รับการยอมรับและมีค$า
impact factor สูง 
 
 
 
 
 



 -๑๐๕-

ด'านธุรกิจของหน-วยงานสร'างรายได' 
 ๑. โรงสีข'าว 
     โรงสีข6าวท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยได6ลงทุนอย$างครบวงจร ต้ังแต$ปลูกจนกระท่ังเป นข6าวสารท่ี
ส$งขายในตลาด โดยแผนธุรกิจโรงสีข6าวก็เป นแผนท่ีเน6นการดําเนินการผลิต/ปลูกข6าว และจําหน$ายเป นหลัก ซ่ึง

ไม$ได6เน6นการให6บริการวิชาการ คณะกรรมการจึงให6
ข6อเสนอแนะว$า เพ่ือให6เกิดประโยชน�สูงสุดจากการ
ลงทุน ควรจะใช6โรงสีข6าวเป นแหล$งเรียนรู6และศึกษาดู
งานให6กับนักศึกษา เพ่ือให6นักศึกษาและคณาจารย�ได6
เรียนรู6ถึงกระบวนการในการผลิตจนถึงข้ันเป นข6าวสาร 
และให6คณาจารย�คณะวิทยาการจัดการ เข6ามาร$วมใช6
วิชาความรู6ความสามารถทางธุรกิจช$วยในการบริการ
จัดการโรงสี รวมถึงการวางแผนการตลาด เพ่ือให6โรงสี
สามารถผลิตและขายได6เต็มศักยภาพของโรงสีข6าว 
เพ่ือให6คุ6มค$ากับการลงทุน  
 ผลการดําเนินงาน: มีการปรับแผนเพ่ือเน6น
การให6บริการวิชาการมากข้ึน รวมท้ังในปSงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน เพ่ือ
เรียนรู6 และทดลองปฏิบัติจริง จํานวน ๑๕๐ คน 
 ๒. โฮมเบเกอรี่ 
 โฮมเบเกอรี่ ได6รับข6อเสนอแนะให6มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม$ๆ การบริหารจัดการเม่ือมีสินค6า
ค6างสต็อก รวมท้ังให6มีกระบวนการทดสอบรสชาติของ
ผลิตภัณฑ�อย$างสมํ่าเสมอ การทําการตลาดและเพ่ิม
ช$องทางการจัดจําหน$วย เพ่ือเพ่ิมรายได6ให6สูงข้ึน  
 ผลการดําเนินงาน: 

 ๒ .๑  การพัฒนาผลิตภัณฑ� ขยายไลน�ผลิตภัณฑ� มีการขยายตลาดกลุ$ม Premium bakery 
โดยการพัฒนาการผลิต premium cake ชนิดต$างๆ ในราคาสูงกว$าท่ีโฮมเบเกอรี่เคยขาย เพ่ือเข6าตลาด
ระดับบน โดยในปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  มีการออกสินค6าใหม$  จํานวน ๑๐ รายการ คือ เครปเค6ก, 
เค6กชอคโกแลตหน6านิ่ม , เค6กส6มหน6านิ่ม , บราวนี่ , บัตเตอร�ชีส , คัพเค6ก , เค6กชอคบานาน$า , ชิฟฟOอน
มะพร6าวอ$อน, Red velvet cream chees และมาการอง  โดยจะแบ$งโซนสําหรับผลิตภัณฑ�ใหม$ เพ่ือให6
ลูกค6าทราบ นอกจากนี้มีการพัฒนาหีบห$อและบรรจุภัณฑ�ใหม$ ออกแบบและจัดทําสต๊ิกเกอร�ยี่ห6อ Home 
Bakery และมีบริการรับจัดกระเช6า และรับจัดกล$องอาหารว$างและเครื่องด่ืมส$งตามงานต$างๆ 
 ๒.๒ ปรับปรุงหน6าร6านและวันจําหน$ายสินค6า โดยเปRดจําหน$ายสินค6าทุกวันรวมท้ังวันหยุดตาม
เทศกาลต$างๆ มีการเพ่ิมสินค6าท่ีสามารถผลิตหน6าร6านได6 ได6แก$ โดนัททอด เพ่ือดึงดูดความสนใจ และเชิญ
ชวนให6ลูกค6าอยากรับประทาน มีการจัดให6มีการทดลองชิมสินค6า โดยเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆ และมีการจัด
ให6ชิมอย$างสมํ่าเสมอ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ�ให6มีคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงโฮมเบเกอรี่มีแผนการพัฒนา
ระบบ GMP ของระบบการผลิตท้ังหมด โดยปSนี้ได6ผ$านการประเมินการใช6ระบบ GMP เรียบร6อยแล6ว  
 ๒.๓ มีการลดราคาสินค6าสําหรับสินค6าท่ีค6างสต็อก โดยจะจัดโซนไว6โดยเฉพาะเพ่ือให6ลูกค6าทราบ 
 ๒.๔ ปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายได6ของโฮมเบเกอรี่เพ่ิมข้ึนกว$าปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร6อยละ ๑๖.๔๒  



 -๑๐๖-

ด'านอ่ืน ๆ 
 ๑. ด'านการอนุรักษ	/ประหยัดพลังงาน 
 ปลูกจิตสํานึกด6านการอนุรักษ�พลังงาน คณะกรรมการได6มีการกําชับให6ตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเป นของการอนุรักษ�และประหยัดพลังงานอย$างจริงจัง จากรายงานการใช6ไฟฟ̀า น้ําประปา ท่ีไม$
สามารถลดลงได6ตามเป̀าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด มีค$าไฟฟ̀าท่ีต6องจ$ายจํานวนหลายสิบล6านท่ียังไม$สามารถ
วิเคราะห�สาเหตุได6ชัดเจน  
  ผลการดําเนินงาน: กองอาคารสถานท่ี ได6ทําการรณรงค�ปลูกจิตสํานึกให6กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมี ๓ มาตรการ และ ๙ แนวทาง ในการประหยัดพลังงาน พร6อมท้ังประกาศให6ทุก
หน$วยงานถือปฏิบัติ และมีการเก็บข6อมูลการใช6โทรศัพท� และไฟฟ̀าของหน$วยงานต$างๆ เพ่ือเปรียบเทียบ
และรายงานให6คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน ส$งผลให6ในปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มี
หน$วยการใช6ไฟฟ̀าลดลงจากปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร6อยละ ๑.๖๒ 
 ๒. การบริหารจัดการงานยานพาหนะ  
  เดิมฝOายยานพาหนะ มิได6มีการเก็บข6อมูลการบริหารจัดการยานพาหนะอย$างเป นระบบ มี
เพียงข6อมูลบางส$วน ซ่ึงทําให6ไม$มีข6อมูลท่ีเพียงพอต$อการบริหารงานให6เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ผลการดําเนินงาน: ฝOายยานพาหนะ มีการจัดเก็บข6อมูลสถิติต$างๆ เพ่ิมเติม และมีการนําข6อมูล
มาวิเคราะห� จนทําให6มองเห็นปQญหาและสามารถวางแนวทางการแก6ปQญหาได6 ส$งผลให6ทราบว$าปริมาณ
การใช6เชื้อเพลิงในปS พ.ศ. ๒๕๕๖  ใช6เชื้อเพลิง ๒๒๘,๖๒๗.๒๒ ลิตร  ซ่ึงลดลงจากปS พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงร6อยละ 
๑๙.๙๐ นอกจากนี้ ยังสามารถทราบสาเหตุอัตราสิ้นเปลืองของการใช6น้ํามันรถตู6แต$ละคัน จนทําให6
สามารถตัดสินใจได6ว$ามีรถตู6ท่ีมีอัตราการใช6น้ํามันสูงมากถึงประมาณ ๒.๘๑ กิโลเมตรต$อลิตร จึงได6ทําเรื่อง
จําหน$ายออก ส$งผลให6มหาวิทยาลัยประหยัด และมีรายได6เพ่ิมข้ึนจากการจําหน$ายรถตู6 
 

ตารางการประชุม :  
 

การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป3 

๑(๓๗)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
๒(๓๘)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
๓(๓๙)/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๔(๔๐)/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
๕(๔๑)/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ 
๖(๔๒)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๗(๔๓)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
๘(๔๔)/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๙(๔๕)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๑๐(๔๖)/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๑๑(๔๕)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๒(๔๘)/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 



 -๑๐๗-

 
 



 -๑๐๘-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐๙-

ตอนท่ี ๒ การเข'าร-วมกิจกรรมหรือโครงการต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  
 ในปS พ.ศ.๒๕๕๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได6เข6าร$วมกิจกรรมหรือโครงการต$างๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยสรุปได6 ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยเข'าร-วมโครงการจัดการแข-งขันโบว	ล่ิงการกุศล  
 สภามหาวิทยาลัยเข6าร$วมโครงการจัดการแข$งขันโบว�ลิ่งการกุศล จัดโดยคณะกรรมการส$งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให6กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย� โดยมี ดร.จรินทร�  สวนแก6ว 
ประธานคณะกรรมการส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป นประธานเปRดงาน เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ บลูโอ ริธึ่ม เมเจอร�รัชโยธิน ชั้น ๔  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -๑๑๐-

 ๒. สภามหาวิทยาลัยเข'าร-วมพิธีพระราขทานปริญญาบัตรแก-บัณฑิตผู'สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 สภามหาวิทยาลัยเข6าร$วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก$บัณฑิตผู6สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปSการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ 
อาคารใหม$ สวนอัมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑๑-

 ๓. สภามหาวิทยาลัยร-วมงานถวายปริญญาศิลปศาสตร	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สภามหาวิทยาลัยร$วมงานถวายปริญญาศิลปศาสตร�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
ภาษาไทย แด$พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน� ธมฺมวฑฺฒโน) ผู6ช$วยเจ6าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เม่ือ
วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑๒-

 ๔. สภามหาวิทยาลัยร-วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว-างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) 
  สภามหาวิ ทยาลั ย ร$ วมประชุ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว$างสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตและ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) 
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานบน
พ้ืนฐานความเป นเลิศของมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 
๗-๙ สิ งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด� 
แปซิฟRก ซอฟเฟอริน รีสอร�ท แอนด� สปา ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส$งเสริม
พลังสร6างสรรค�ร$วมกันระหว$างสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตและคณะกรรมการบริหาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น ดุ สิ ต แ ล ะ เ พ่ื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑๓-

ตอนท่ี ๓  การเป8นผู'ทรงคุณวุฒิและวิทยากรในการเผยแพร-ความรู'ในด'านต-าง ๆ   
 ในปS พ.ศ.๒๕๕๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได6เข6าร$วมกิจกรรมหรือโครงการต$างๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยสรุปได6 ดังนี้ 
 ๑. ผู'ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการชุดต-าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ได'แก- 
     ๑.๑ ดร.บุญลือ ทองอยู$ นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู6ทรงคุณวุฒิ เป นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงร$างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... 
และกฎหมายลําดับรอง เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส  
 ๑.๒ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณเกียร ติ 
คณะกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย  

 
๒. การเป8นวิทยากรหรือการเผยแพร-ความรู'  
  ๑ .  ผู 6ช $ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย�        
ดร.พรรณี สวนเพลง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู6แทยคณาจารย�ประจํา ร$วมเสวนา
ในหัวข6อ กลยุทธ�การใช6เครือข$ายสังคม
ออนไลน�กับธุรกิจท$องเท่ียว เม่ือวันท่ี ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ  โรงแรมกลอรี่  เพลส  
หัวหิน จังหวัดประจวบขีรีขันธ�  

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 -๑๑๔-

 ๒. ผู6ช$วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ อธิการบดี เป นประธานเปRดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการจัดทําแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแบบมีส$วนร$วม โดยได6รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย� 
ดร.ศิโรจน�  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝOายนโยบาย
และแผน บรรยาย เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยฯ และ
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เป นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การ
ดําเนินงานท่ีตอบสนองความท6าทายและวิธีการ 
วัดความสําเร็จ  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แบบมี
ส$วนร$วม เ ม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ 
โรงแรมไอเรสท� หัวหิน จัวหวัดประจวบขีรีขันธ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. นายณรงค�ศักด์ิ  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู6จัดการ บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) ร$วมลง
นามบันทึกข6อตกลงความร$วมมือ (MOU) ระหว$างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ บริษัท ซีพี ออลล� 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ$ม ซ่ึงความร$วมมือในครั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุ$ม จะให6ทุนสนับสนุนการศึกษาแก$นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค6าปลีก
และให6นักศึกษาในโครงการฝ�กปฎิบัติงานในสถานประกอบการของบริษัท เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห6อง
ประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



 -๑๑๕-

ส-วนที่ ๔  การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีของ 
              สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     
 การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยเป นการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงครอบคลุม
นโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. มุ$งม่ันในการปฏิบัติตามหน6าท่ี ท่ีกําหนดไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข6อบังคับ ท่ีเก่ียวข6องอย$างครบถ6วนและมีประสิทธิภาพ   
 ๒. สนับสนุนและส$งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให6เป นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
  ๓. มุ$งเน6นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได6รับการยอมรับ
จากประชาคมมหาวิทยาลัย 
  ๔. สนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความเป นเลิศ   
  ๕. สนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างสมํ่าเสมอ  
  ๖. ส$งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส$วนร$วม 
 ๗. การเปRดเผยข6อมูลข$าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  
 ๘. จัดให6มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป นประจําทุกปS 
  แบบประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย มีลักษณะ
ของแบบประเมินเป นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) แบ$งออกเป น ๕ ระดับ การกําหนดตัวเลขค$า
คะแนนการวัดผลการปฏิบัติงานและระดับการปฏิบัติในแต$ละด6าน ดังนี้ 
  ระดับ ๕   หมายถึง  ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
  ระดับ ๔   หมายถึง  ระดับปฏิบัติมาก 
  ระดับ ๓   หมายถึง  ระดับปฏิบัติปานกลาง 
  ระดับ ๒   หมายถึง  ระดับปฏิบัติน6อย 
  ระดับ ๑   หมายถึง  ระดับปฏิบัติน6อยท่ีสุด 
 การวิเคราะห�ข6อมูล สถิติท่ีใช6ในการวิเคราะห�ข6อมูล ได6แก$ ค$าร6อยละ ค$าเฉลี่ย และค$าเบ่ียงเบน
มาตรฐานด6วยสูตรหาค$าเฉลี่ย (µ) และค$าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σσσσ) มีเกณฑ�การแปลความหมายค$าเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน6อย 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน6อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑๖-

ผลการวิเคราะห	ข'อมูล 
 
ผลการวิเคราะห�ข6อมูลมีรายละเอียดดังนี้  
 
 ๑. การมุ-งม่ันในการปฏิบัติตามหน'าท่ี ท่ีกําหนดไว'ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข'อบังคับ ท่ีเก่ียวข'องอย-างครบถ'วนและมีประสิทธิภาพ   
   
ตารางท่ี ๑๔   แสดงการมุ$งม่ันในการปฏิบัติตามหน6าท่ี ท่ีกําหนดไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข6อบังคับ ท่ีเก่ียวข6องอย$างครบถ6วนและมีประสิทธิภาพ   
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑.๑ พิจารณาอนุมัติหรือให6ความเห็นชอบต$อข6อเสนอแผนงานโครงการโดย        
      คํานึงถึงวัตถุประสงค�และประโยชน�ของมหาวิทยาลัยเป นสําคัญ     

๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๓ 

๑.๒ เร$งรัดการออกข6อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ให6พร6อมต$อการใช6งาน           
      โดยผ$านการพิจารณาตามข้ันตอนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก ๖ 

๑.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็นอย$างเสรี ๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๓ 
๑.๔ ดําเนินการประชุมให6เป นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว6 ๕.๐๐ ๐ มากท่ีสุด ๑ 
๑.๕ ติดตามผลการดําเนินงานของหน$วยงานต$าง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยให6        
      ข6อเสนอแนะไว6ในท่ีประชุม 

๔.๙๒ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๒ 

๑.๖ จัดให6มีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปSของสภามหาวิทยาลัย ๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๕ 
๑.๗ จัดให6มีการเผยแพร$ให6ผู6มีส$วนได6ส$วนเสียและประชาคมของมหาวิทยาลัย       
      รับทราบ 

๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก ๖ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๖๑ ๐.๔๖ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๑๔ พบว$าสภามหาวิทยาลัยมุ$งม่ันในการปฏิบัติตามหน6าท่ี ท่ีกําหนดไว6ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข6อบังคับ ท่ีเก่ียวข6อง
อย$างครบถ6วนและมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๖๑, σ=๐.๔๖) 
เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ ได6แก$ การมีการดําเนินการ
ประชุมให6เป นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว6 อันดับ ๒ ได6แก$ การติดตามผลการดําเนินงาน
ของหน$วยงานต$าง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยให6ข6อเสนอแนะไว6ในท่ีประชุม อันดับ ๓ จํานวน ๒ รายการ 
ได6แก$ การพิจารณาอนุมัติหรือให6ความเห็นชอบต$อข6อเสนอแผนงานโครงการโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค�และ
ประโยชน�ของมหาวิทยาลัยเป นสําคัญ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็น
อย$างเสรี โดยมีการเร$งรัดการออกข6อบังคับ ระเบียบ และประกาศให6พร6อมต$อการใช6งานโดยผ$านการ
พิจารณาตามข้ันตอนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และการจัดให6มีการเผยแพร$ให6ผู6มีส$วนได6ส$วนเสียและ
ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 
 



 -๑๑๗-

 ๒. สนับสนุนและส-งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให'เป8นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
  
ตารางท่ี ๑๕  แสดงการสนับสนนุและส$งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให6เป นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๒.๑ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให6มีมาตรฐานการทํางาน         
      เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

๔.๔๓ ๐.๕๓ มาก ๔ 

๒.๒ มุ$งเน6นการพัฒนาคุณภาพภาวะผู6นําของบุคลากรทุกระดับ ๔.๑๔ ๐.๖๙ มาก ๖ 
๒.๓ ส$งเสริมให6บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีด6วยความรับผิดชอบ          
      และมุ$งสู$ประโยชน�สูงสุดของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๗ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๓ 

๒.๔ มุ$งพัฒนาเจตคติและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให6ดีข้ึนเพ่ือให6สามารถ       
      ดํารงชีพอย$างมีศักดิ์ศรี 

๔.๒๙ ๐.๔๙ มาก ๕ 

๒.๕ กํากับดูแลกระบวนการทํางานด6านต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให6เกิดความ       
      ถูกต6อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร$งใส และตรวจสอบได6 

๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๑ 

๒.๖ สนับสนุนการสร6างค$านิยมให6ยึดมั่นในความซ่ือสัตย�สุจริต ปฏิบัติตาม       
      ระเบียบ ข6อบังคับ มีความเสมอภาคและเป นธรรม 

๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๔๘ ๐.๕๔ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๑๕ พบว$าสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและส$งเสริมการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ให6เป นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก (µ=๔.๔๘, σ=๐.๕๔) 
เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ 
การกํากับดูแลกระบวนการทํางานด6านต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให6เกิดความถูกต6อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร$งใส 
และตรวจสอบได6 และการสนับสนุนการสร6างค$านิยมให6ยึดม่ันในความซ่ือสัตย�สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข6อบังคับ มีความเสมอภาคและเป นธรรม อันดับท่ี ๓ ได6แก$ การส$งเสริมให6บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติ
หน6าท่ีด6วยความรับผิดชอบ และมุ$งสู$ประโยชน�สูงสุดของมหาวิทยาลัยโดยมีการมุ$งเน6นการพัฒนาคุณภาพ
ภาวะผู6นําของบุคลากรทุกระดับ เป นอันดับสุดท6าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑๘-

 ๓. มุ-งเน'นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได'รับการยอมรับ
จากประชาคมมหาวิทยาลัย 
   
ตารางท่ี ๑๖  ตารางแสดงการมุ$งเน6นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ี 
 ได6รับการยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๓.๑ ให6ความสําคัญกับการจัดทํานโยบายและอนุมัติแผนของมหาวิทยาลัย       
      ท่ีสอดคล6องต$อการเป นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๑ 

๓.๒ ทบทวนนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เมื่อบริบทอ่ืนท่ีเก่ียว          
      ข6องกับองค�กรมีการเปลี่ยนแปลง 

๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก ๒ 

๓.๓ เปRดโอกาสให6ประชาคมแสดงความคิดเห็น และร$วมวิพากษ�ในการ        
      กําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสู$การปฏิบัติได6อย$างเป นรูปธรรม 

๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก ๒ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๔๘ ๐.๖๓ มาก  

 

 จากตารางท่ี ๑๖ พบว$าสภามหาวิทยาลัย มุ$งเน6นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยท่ีได6รับการยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก 
(µ=๔.๔๘, σ=๐.๖๓) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ 
ได6แก$ การให6ความสําคัญกับการจัดทํานโยบายและอนุมัติแผนของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล6องต$อการเป น
มหาวิทยาลัยของรัฐ และอันดับ ๓ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ การทบทวนนโยบายและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย เม่ือบริบทอ่ืนท่ีเก่ียวข6องกับองค�กรมีการเปลี่ยนแปลง และการเปRดโอกาสให6ประชาคมแสดง
ความคิดเห็น และร$วมวิพากษ�ในการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสู$การปฏิบัติได6อย$างเป นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑๙-

 ๔. สนับสนุนและส-งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู-ความเป8นเลิศ   

  
ตารางท่ี ๑๗  แสดงการสนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความเป นเลิศ   
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๔.๑  มุ$งเน6นการจัดการความรู6และพัฒนามหาวิทยาลัยให6เป นองค�กรแห$งการ 
      เรียนรู6 

๔.๔๓ ๐.๕๓ มาก ๓ 

๔.๒ มุ$งเน6นให6มีการสร6างนวัตกรรมในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก ๕ 
๔.๓ มุ$งเน6นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต6องการตลาดแรงงาน         
      และรองรับการเข6าสู$ประชาคมอาเซียนและสากล 

๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๑ 

๔.๔ มุ$งเน6นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความ 
      ต6องการของสังคม 

๔.๒๙ ๐.๔๙ มาก ๔ 

๔.๕ มุ$งเน6นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย�ในการพัฒนาไปสู$  
      ความก6าวหน6าทางวิชาการ 

๔.๑๔ ๐.๖๙ มาก ๖ 

๔.๖ มุ$งเน6นการจัดการศึกษาให6เป นไปตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาและ       
      เกณฑ�มาตรฐานท่ีเก่ียวข6อง 

๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๔๓ ๐.๕๗ มาก  
 

 จากตารางท่ี ๑๗ พบว$าสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความ
เป นเลิศ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก (µ=๔.๔๓, σ=๐.๕๗) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นราย
ข6อพบว$า รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ การมุ$งเน6นการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือตอบสนองความต6องการตลาดแรงงานและรองรับการเข6าสู$ประชาคมอาเซียนและสากล และการมุ$งเน6นการ
จัดการศึกษาให6เป นไปตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานท่ีเก่ียวข6อง อันดับ ๓ ได6แก$ การ
มุ$งเน6นการจัดการความรู6และพัฒนามหาวิทยาลัยให6เป นองค�กรแห$งการเรียนรู6 การมุ$งเน6นการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต6องการของสังคม ตามลําดับ โดยมีการมุ$งเน6นการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของอาจารย�ในการพัฒนาไปสู$ความก6าวหน6าทางวิชาการ เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๐-

 ๕. สนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย-างสมํ่าเสมอ  
  

ตารางท่ี ๑๘  แสดงการสนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$าง 
 สมํ่าเสมอ  

 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๕.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ๔.๔๓ ๐.๕๓ มาก ๘ 
๕.๒  รายงานผลการควบคุมภายใน ๔.๔๓ ๐.๕๓ มาก ๘ 
๕.๓  รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔.๕๗ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๔ 
๕.๔  รายงานผลการดําเนินงานของหน$วยงานระดับคณะ ๔.๕๗ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๔ 
๕.๕  รายงานสถานะทางการเงิน และงบประมาณ ๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๑ 
๕.๖  รายงานผลการตรวจสอบภายใน ทุก ๖ เดือน ๔.๕๗ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๔ 
๕.๗  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๓ 
๕.๘  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปS  ๔.๕๗ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๔ 
๕.๙  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม    
       ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๖๒ ๐.๔๙ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๑๘ พบว$าสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอย$างสมํ่าเสมอ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๖๒, σ=๐.๔๙) เม่ือ
พิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงเป นอันดับ ๑ จํานวน ๒ รายการ ได6แก$ การ
รายงานสถานะทางการเงินและงบประมาณ และการรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อันดับ ๓ ได6แก$ การรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และการรายงานผลการควบคุมภายใน เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๑-

 ๖. ส-งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส-วนร-วม 
 

ตารางท่ี ๑๙  แสดงการส$งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส$วนร$วม  
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๖.๑ กําหนดให6มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการด6านต$าง ๆ โดยมีประชาคม       
      ทุกภาคส$วนเป นองค�ประกอบ 

๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๑ 

๖.๒ มีการมอบอํานาจให6ฝOายบริหาร โดยอธิการบดี ปฏิบติการอย$างหน่ึงอย$างใด    
      อันอยู$ในอํานาจหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๒ 

๖.๓ เปRดโอกาสและส$งเสริมให6ประชาคมเข6ามามีส$วนร$วมและแสดงความคิดเห็น     ๔.๕๗ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๔ 
๖.๔ กําหนดให6มีการเสนอเรื่องเข6าสภามหาวิทยาลัย โดยผ$านการพิจารณา       
      กลั่นกรองจากคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต$าง ๆ  

๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๒ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๗๑ ๐.๔๗ มากท่ีสุด  

 

 จากตารางท่ี ๑๙ พบว$าสภามหาวิทยาลัยส$งเสริมการกระจายอํานาจและการมีส$วนร$วม ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๗๑, σ=๐.๔๗) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อ
พบว$า รายการท่ีมีการปฏิบัติสูงอันดับ ๑ ได6แก$ การกําหนดให6มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการด6าน
ต$าง ๆ โดยมีประชาคมทุกภาคส$วนเป นองค�ประกอบ อันดับ ๒ จํานวน ๒ รายการได6แก$ การมอบอํานาจ
ให6ฝOายบริหาร โดยอธิการบดี ปฏิบติการอย$างหนึ่งอย$างใด อันอยู$ในอํานาจหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
และการกําหนดให6มีการเสนอเรื่องเข6าสภามหาวิทยาลัย โดยผ$านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต$าง ๆ โดยมีการเปRดโอกาสและส$งเสริมให6ประชาคมเข6ามามีส$วน
ร$วมและแสดงความคิดเห็น เป นลําดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๒-

 ๗. การเป]ดเผยข'อมูลข-าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  
  

ตารางท่ี ๒๐  แสดงการเปRดเผยข6อมูลข$าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๗.๑ จัดให6มีการเผยแพร$ข6อมูลข$าวสาร ท่ีเก่ียวกับโครงสร6างองค�กร ระเบียบ       
      ข6อบังคับและประกาศ รวมถึงกิจกรรมต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให6ประชาคม      
      ท้ังภายในและภายนอก ได6รับรู6อย$างต$อเน่ือง 

๔.๕๗ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๑ 

๗.๒ จัดให6มีการเผยแพร$ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยต$อประชาคมของ      
      มหาวิทยาลัยโดยผ$านช$องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

๔.๔๓ ๐.๕๔ มาก ๒ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๕๐ ๐.๕๓ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ ๒๐  พบว$าสภามหาวิทยาลัยเปRดเผยข6อมูลข$าวสารของมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๕๐, σ=๐.๕๓) เม่ือพิจารณาการ
ปฏิบัติเป นรายข6อพบว$า รายการ ท่ีมีการปฏิบัติสูงอันดับ ๑ และ ๒  ได6แก$ การจัดให6มีการเผยแพร$ข6อมูล
ข$าวสาร ท่ีเก่ียวกับโครงสร6างองค�กร ระเบียบ  ข6อบังคับและประกาศ รวมถึงกิจกรรมต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ให6ประชาคมท้ังภายในและภายนอก ได6รับรู6อย$างต$อเนื่อง และการจัดให6มีการเผยแพร$ผลการประชุม
สภามหาวิทยาลัยต$อประชาคมของมหาวิทยาลัยโดยผ$านช$องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๓-

 
 ๘. จัดให'มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป8นประจําทุกป3 
 

ตารางท่ี ๒๑  แสดงการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจําปS 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๘.๑ ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๔ 
๘.๒ ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหน6าท่ี ๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๔ 
๘.๓ ประเมินการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๑ 
๘.๔ ประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตาม     
      เกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๔.๗๑ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๔ 

๘.๕ ประเมินการมีส$วนร$วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต$อการดําเนินงาน      
      หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๑ 

๘.๖ ประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของ 
       สภามหาวิทยาลัย 

๔.๘๖ ๐.๓๘ มากท่ีสุด ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๗๙ ๐.๔๓ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๒๑ พบว$าสภามหาวิทยาลัยประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจําปS ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๗๙, σ=๐.๔๓) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมี
การปฏิบัติสูงอันดับ ๑ จํานวน ๓ รายการ ได6แก$ การประเมินการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล  การ
ประเมินการมีส$วนร$วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต$อการดําเนินงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหน6าท่ี และ
การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพ
การศึกษา เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๔-

 
ตารางท่ี ๒๒  แสดงภาพรวมการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
                 ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

รายการปฏิบัติ 
N=๗ ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

µ  σσσσ 
๑. การมุ$งมั่นในการปฏิบัติตามหน6าท่ี ท่ีกําหนดไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
    ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข6อบังคับ ท่ีเก่ียวข6อง        
    อย$างครบถ6วนและมีประสิทธิภาพ   

๔.๖๑ ๐.๔๖ มากท่ีสุด ๔ 

๒. สนับสนุนและส$งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให6เป น ไปตาม            
    หลักธรรมาภิบาล   

๔.๔๘ ๐.๕๔ มาก ๖ 

๓. มุ$งเน6นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได6รับ 
    การยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย 

๔.๔๘ ๐.๖๓ มาก ๗ 

๔. สนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความเป นเลิศ ๔.๔๓ ๐.๕๗ มาก ๘ 
๕. สนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    อย$างสม่ําเสมอ  

๔.๖๒ ๐.๔๙ มากท่ีสุด ๓ 

๖. ส$งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส$วนร$วม ๔.๗๑ ๐.๔๗ มากท่ีสุด ๒ 
๗. การเปRดเผยข6อมูลข$าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ๔.๕๐ ๐.๕๓ มากท่ีสุด ๕ 
๘. จัดให6มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป นประจําทุกปS ๔.๗๙ ๐.๔๓ มากท่ีสุด ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๕๙ ๐.๕๑ มากท่ีสุด  

  
 จากตารางท่ี ๒๒ พบว$าภาพรวมการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแล
ตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๕๙, σ=๐.๕๑) 
เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป นรายข6อพบว$ารายการท่ีมีการปฏิบัติสูงอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ การจัดให6มี
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป นประจําทุกปS การส$งเสริมการกระจายอํานาจ 
และการมีส$วนร$วม การสนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$าง
สมํ่าเสมอตามลําดับ โดยมีการสนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความเป นเลิศ เป น
อันดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๕-

๔. สรุปผลการประเมิน 
 สรุปผลการประเมิน ดังนี้  
 ๑. สภามหาวิทยาลัยมุ$งม่ันในการปฏิบัติตามหน6าท่ี ท่ีกําหนดไว6ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข6อบังคับ ท่ีเก่ียวข6องอย$างครบถ6วนและมีประสิทธิภาพ 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๖๑, σ=๐.๔๖)   
 ๒. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและส$งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให6เป นไปตามหลัก          
ธรรมาภิบาล ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก (µ=๔.๔๘, σ=๐.๕๔)  
 ๓. สภามหาวิทยาลัยมุ$งเน6นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได6รับ
การยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก (µ=๔.๔๘, σ=๐.๖๓)  
 ๔. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความเป นเลิศ ในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู$ในระดับมาก (µ=๔.๔๓, σ=๐.๕๗)  
 ๕. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย$างสมํ่าเสมอ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๖๒, σ=๐.๔๙)  
 ๖. สภามหาวิทยาลัยส$งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส$วนร$วม ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู$ใน
ระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๗๑, σ=๐.๔๗)  
 ๗. สภามหาวิทยาลัยเปRดเผยข6อมูลข$าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๕๐, σ=๐.๕๓)  
 ๘. สภามหาวิทยาลัยจัดให6มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเป นประจําทุกปS ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด (µ=๔.๗๙, σ=๐.๔๓)  
 การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย มีการ
ปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ีมีการปฏิบัติสูงอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได6แก$ การจัดให6มีการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยฯเป นประจําทุกปS การส$งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส$วนร$วม และการสนับสนุนการ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างสมํ่าเสมอ ตามลําดับ โดยมีการสนับสนุน
และส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู$ความเป นเลิศ เป นอันดับสุดท6าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๖-

ภาคผนวก  : ก   ตารางเปรียบเทียบการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
                    ครั้งท่ี ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) และ  
                    ครั้งท่ี ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)  
 
ตารางท่ี ๑ แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัต ิ

คร้ังที่ ๑ 
( ๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

ครั้งท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 
µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 

๑. ด6านการกําหนดนโยบายและแผน    
ยุทธศาสตร� 

๔.๒๓ ๐.๗๑ ๓ ๔.๑๙ ๐.๖๖ ๓ ๔.๒๑ ๐.๖๘ ๓ 

๒. ด6านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๘ ๐.๕๓ ๑ ๔.๔๘ ๐.๖๓ ๑ ๔.๕๓ ๐.๕๘ ๑ 

๓. ด6านการกํากับ ติดตาม และประเมิน 
ผลการดําเนินงานของผู6บริหาร 

๔.๒๕ ๐.๖๗ ๒ ๔.๓๔ ๐.๕๔ ๒ ๔.๓๐ ๐.๖๑ ๒ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๓๔ ๐.๖๔  ๔.๓๔ ๐.๖๐  ๔.๓๔ ๐.๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๗-

ตารางท่ี ๒    แสดงการเปรียบเทียบการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� 
 

รายการปฏิบัติ 

คร้ังท่ี ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

คร้ังท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. มีส$วนร$วมในการกําหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๒๗ ๐.๗๐ ๒ ๔.๒๗ ๐.๖๓ ๒ ๔.๒๗ ๐.๖๖ ๒ 

๒ .แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข6อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก6ไข
นโยบายและแผนยุทธศาสตร� 

๔.๒๓ ๐.๘๑ ๔ ๔.๒๗ ๐.๖๓ ๒ ๔.๒๕ ๐.๗๒ ๓ 

๓. เสนอความคิดเห็นใหม$ ๆ ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๒๓ ๐.๖๙ ๓ ๔.๐๙ ๐.๗๕ ๕ ๔.๑๖ ๐.๗๑ ๔ 

๔. เสนอแนะโครงการต$าง ๆ ท่ี
สอดคล6องกับพันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 

๔.๐๙ ๐.๖๘ ๖ ๔.๑๔ ๐.๗๑ ๓ ๔.๑๑ ๐.๖๙ ๖ 

๕ . มี ส$ วนร$ วม ในการ กํ าหนด            
อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๔ ๐.๖๔ ๕ ๔.๐๙ ๐.๖๘ ๔ ๔.๑๑ ๐.๖๕ ๕ 

๖. มีส$วนร$วม ส$งเสริม สนับสนุนการ   
ดํ า เ นินงานตามอัตลั กษณ� ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๔๑ ๐.๗๓ ๑ ๔.๒๗ ๐.๕๕ ๑ ๔.๓๔ ๐.๖๔ ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๒๓ ๐.๗๑  ๔.๑๙ ๐.๖๖  ๔.๒๑ ๐.๖๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๘-

ตารางท่ี ๓ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 

คร้ังท่ี ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

คร้ังท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 
µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 

๑ . พิ จ า รณ าออ กร ะ เ บี ย บ 
ข6อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย
คํานึงถึงประโยชน�ส$วนรวม 

๔.๕๕ ๐๕๑ ๔ ๔.๕๐ ๐.๖๐ ๓ ๔.๕๒ ๐.๕๕ ๔ 

๒. ม ีค ว า ม เ ข 6า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ   
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และกฎหมายต$างๆ ท่ี
เก่ียวข6องกับมหาวิทยาลัย 

๔.๖๔ ๐.๔๙ ๓ ๔.๕๐ ๐.๖๐ ๓ ๔.๕๗ ๐.๕๕ ๓ 

๓. มีความเข6 าใจบทบาทและ
ห น6 า ท่ี ข อ ง ก ร ร ม ก า ร              
สภามหาวิทยาลัยว$ ามีหน6 าท่ี     
กําหนดนโยบาย และกํากับมิใช$ลง
ไปปฏิบัติหน6าท่ีท่ีเป นกระบวนการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

๔.๗๗ ๐.๔๓ ๑ ๔.๕๙ ๐.๖๗ ๑ ๔.๖๘ ๐.๕๖ ๑ 

๔ . ปฏิ บัติ ตามกฎ ระเ บียบ 
ข6อบังคับของมหาวิทยาลัยอย$าง
เคร$งครัด 

๔.๗๓ ๐.๔๖ ๒ ๔.๕๕ ๐.๖๐ ๒ ๔.๖๔ ๐.๕๓ ๒ 

๕ . เ ร$ ง รั ด ให6 มี ก า ร ออกกฎ 
ระเบียบและข6อบังคับเพ่ือใช6ใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

๔.๒๗ ๐.๖๓ ๖ ๔.๓๒ ๐.๗๒ ๕ ๔.๓๐ ๐.๖๗ ๖ 

๖ . ป̀ อ ง กัน ไ ม$ ใ ห6 เ กิ ดก ารมี
ผลประโยชน� ทับซ6 อน ข้ึนใน   
สภามหาวิทยาลัย 

๔.๕๐ ๐.๖๗ ๕ ๔.๔๑ ๐.๕๙ ๔ ๔.๔๕ ๐.๖๓ ๕ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๕๘ ๐.๕๓  ๔.๔๘ ๐.๖๖  ๔.๕๓ ๐.๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒๙-

ตารางท่ี ๔  แสดงการเปรียบเทียบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหาร 
 

รายการปฏิบัติ 

คร้ังท่ี ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

คร้ังท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 
µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 

๑. มี ส$ วนร$ วม ในการ กํ า กั บ 
ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร� 

๔.๓๖ ๐.๗๓ ๒ ๔.๕๐ ๐.๕๑ ๑ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๑ 

๒ . มี ส$ วนร$ วม ในการ กํ า กั บ 
ติ ดตามการดํ า เ นิ นงานของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๓๖ ๐.๗๓ ๓ ๔.๕๐ ๐.๕๑ ๑ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๑ 

๓. มีส$วนร$วมในการประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย$างต$อเน่ือง 

๔.๒๓ ๐.๖๙ ๔ ๔.๓๖ ๐.๕๘ ๒ ๔.๓๐ ๐.๖๓ ๔ 

๔. มีส$วนร$วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู6บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๐๙ ๐.๖๘ ๖ ๔.๑๘ ๐.๕๙ ๕ ๔.๑๔ ๐.๖๓ ๖ 

๕. มีส$วนร$วมในการพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจ สอบและประเมินผล
งานของ มหาวิทยาลัย 

๔.๐๕ ๐.๕๘ ๗ ๔.๑๘ ๐.๕๙ ๕ ๔.๑๑ ๐.๕๘ ๗ 

๖. มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามข6อสังเกตและข6อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย 

๔.๔๕ ๐.๕๑ ๑ ๔.๓๒ ๐.๔๘ ๔ ๔.๓๙ ๐.๔๙ ๓ 

๗. ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะ 
รวมท้ังความคิดเห็นของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยถูกนําไปใช6
ประโยชน�ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเพียงใด 

๔.๑๘ ๐.๘๐ ๕ ๔.๓๖ ๐.๔๙ ๓ ๔.๒๗ ๐.๖๖ ๕ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๒๕ ๐.๖๗  ๔.๓๔ ๐.๕๔  ๔.๓๐ ๐.๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓๐-

 
ตารางท่ี ๕ แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 
 

รายการปฏิบัติ 

คร้ังท่ี ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

คร้ังท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 
µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 

๑. การปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมาย
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและ
ประโยชน�สูงสุดของประชาชน (หลัก
ประสิทธิผล : Effectiveness) 

๔.๗๓ ๐.๔๖ ๑ ๔.๖๘ ๐.๕๗ ๒ ๔.๗๐ ๐.๕๑ ๒ 

๒. การกํากับ ดูแล กระบวนการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให6เกิด
ประโยชน�สูงสุดคุ6มค$ากับการใช6
ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ : 
Efficiency) 

๔.๕๐ ๐.๖๐ ๘ ๔.๔๑ ๐.๕๙ ๗ ๔.๔๕ ๐.๕๙ ๙ 

๓. การสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ให6บริการตอบสนองต$อผู6รับบรกิาร
และผู6มีส$ วนได6 เสีย ทุกๆ กลุ$ม
(ห ลั ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง  : 
Responsiveness) 

๔.๕๐ ๐.๕๑ ๖ ๔.๕๕ ๐.๖๐ ๕ ๔.๕๒ ๐.๕๕ ๗ 

๔. การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิ บัติ หน6 า ท่ี  และผลงานต$ อ
เป̀าหมายรวมท้ังสํา นึกในการ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต$ อ ปQ ญ ห า ข อ ง
มหาวิทยาลัย (หลักความรับผิดชอบ 
: Accountability) 

๔.๖๔ ๐.๔๙ ๔ ๔.๕๙ ๐.๕๙ ๔ ๔.๖๑ ๐.๕๔ ๔ 

๕. การปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$าง
ตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงข6อ 
สงสัยและตรวจสอบได6 (หลักความ
โปร$งใส : Transparency) 

๔.๖๘ ๐.๔๘ ๓ ๔.๖๘ ๐.๔๘ ๓ ๔.๖๘ ๐.๔๗ ๓ 

๖.ท$านสนับสนุนและเปRดโอกาสให6
ป ร ะ ช า ค ม ทุ ก ภ า ค ส$ ว น ข อ ง
มหาวิทยาลัยและผู6มีส$วนได6เสียมี
ส$วนร$วมในการดําเนินงาน  
(หลักการมีส$วนร$วม : Participation) 

๔.๔๕ ๐.๖๐ ๑๐ ๔.๔๑ ๐.๖๗ ๘ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๑๐ 

๗. การสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการ
กระจายอํานาจความรับผิดชอบ และ
การตัดสินใจในการดําเนินงานให6แก$
ส$ ว น ง า น  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย (หลักการกระจาย
อํานาจ : Decentralization) 

๔.๔๕ ๐.๕๑ ๙ ๔.๔๕ ๐.๖๐ ๖ ๔.๔๕ ๐.๕๕ ๘ 

 



 -๑๓๑-

ตารางท่ี ๕ แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล (ต$อ) 
 

รายการปฏิบัติ 

คร้ังท่ี ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

คร้ังท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 
µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 

๘. การใช6อํานาจ และหน6าท่ีของ     
ก ร ร ม ก า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบ   และข6อบังคับใน
การปฏิบัติงานด6วยความเป น
ธรรมและไม$เลือกปฏิบัติ  (หลัก
นิติธรรม : Rule of Law)  

๔.๖๔ ๐.๔๙ ๕ ๔.๕๕ ๐.๖๐ ๕ ๔.๕๙ ๐.๕๔ ๖ 

๙. การปฏิบัติต$อคณาจารย� 
บุคลากร  และผู6รับบริการอย$าง
เท$าเทียมกันโดยไม$แบ$งแยก (หลัก
ความเสมอภาค : Equity) 

๔.๕๐ ๐.๕๑ ๗ ๔.๖๘ ๐.๔๘ ๓ ๔.๕๙ ๐.๕๐ ๕ 

๑๐.การตัดสินใจและยอมรับตาม     
ฉันทามติ ของท่ี ประชุม โดย
คํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป น
สําคัญ  (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ : 
Consensus Oriented) 

๔.๗๓ ๐.๔๖ ๑ ๔.๘๒ ๐.๓๙ 
 

๑ ๔.๗๗ ๐.๔๒ ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๕๘ ๐.๕๑  ๔.๕๘ ๐.๕๖  ๔.๕๘ ๐.๕๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓๒-

ตารางท่ี ๖ แสดงการเปรียบเทียบด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 

คร้ังท่ี ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

คร้ังท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. ได6รับเอกสารประกอบการประชุม
ล$วงหน6าในระยะเวลาท่ีเพียงพอต$อการ    
ศึกษาเอกสาร 

๔.๖๔ ๐.๔๙ ๕ ๔.๖๔ ๐.๔๙ ๔ ๔.๖๔ ๐.๔๙ ๕ 

๒. ศึกษาระเบียบวาระการประชุมก$อน   
การประชุม 

๔.๕๐ ๐.๕๑ ๙ ๔.๕๕ ๐.๕๑ ๖ ๔.๕๒ ๐.๕๑ ๘ 

๓. เตรียมข6อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถามและให6
คําแนะนํารวมท้ังอภิปรายในประเด็นต$าง ๆ  

๔.๔๑ ๐.๕๐ ๑๐ ๔.๔๑ ๐.๕๐ ๘ ๔.๔๑ ๐.๕๐ ๑๐ 

๔. เข6าร$วมประชุมสภามหาวิทยาลัย      
อย$างสม่ําเสมอ 

๔.๖๔ ๐.๕๘ ๗ ๔.๘๒ ๐.๓๙ ๑ ๔.๗๓ ๐.๕๐ ๓ 

๕. มีส$วนร$วมในการเสนอความคิดเห็น    
และข6อเสนอแนะท่ีเป นความรู6เฉพาะทาง
ของตนเองหรือประสบการณ�ท่ีเก่ียวข6อง
มาใช6ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๙ ๐.๕๙ ๘ ๔.๔๕ ๐.๖๐ ๗ ๔.๕๒ ๐.๕๙ ๙ 

๖. นําเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุม    
สภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต 

๔.๗๓ ๐.๔๖ ๑ ๔.๖๔ ๐.๔๙ ๔ ๔.๖๘ ๐.๔๗ ๔ 

๗. นําเสนอข6อมูลอันเป นประโยชน�แก$    
มหาวิทยาลัยเพ่ือให6ตระหนักถึงบทบาท   
ของอุดมศึกษาและสภาพแวดล6อมท่ีเป น    
จริงในสังคม 

๔.๖๘ ๐.๕๗ ๔ ๔.๔๑ ๐.๕๐  ๔.๕๕ ๐.๕๕ ๗ 

๘. ยอมรับมติและความเห็นท่ีแตกต$าง    
ของท่ีประชุม 

๔.๖๘ ๐.๔๘ ๓ ๔.๗๗ ๐.๔๓ ๒ ๔.๗๓ ๐.๔๕ ๑ 

๙.ให6ความสําคัญต$อการเก็บรักษาความ 
ลับและไม$นําข6อมูลภายในไปเผยแพร$ 
หรือใช6เพ่ือประโยชน�ส$วนตน 

๔.๗๓ ๐.๔๖ ๑ ๔.๗๓ ๐.๔๖ ๓ ๔.๗๓ ๐.๔๕ ๑ 

๑๐. มีส$วนร$วมในการส$งเสริม
ภาพลักษณ� ท่ีดีงามให6กับมหาวิทยาลัย
และตัวสภามหาวิทยาลัยเอง 

๔.๖๔ ๐.๔๙ ๖ ๔.๕๙ ๐.๕๐ ๕ ๔.๖๑ ๐.๔๙ ๖ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๖๒ ๐.๕๑  ๔.๖๐ ๐.๔๙  ๔.๖๑ ๐.๕๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓๓-

ตารางท่ี ๗ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในภาพรวมตามบทบาทและหน6าท่ีของกรรมการ       
 สภามหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 

คร้ังท่ี ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

อันดับ 

คร้ังท่ี ๒ 
(๖ เดือนหลัง) 

อันดับ 

ป3 ๒๕๕๖ 
รวมเฉลี่ย 

อันดับ 
N=๒๒ N=๒๒ N=๒๒ 
µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 

๑. ด6านการปฏิ บัติ งานตาม
บทบาทหน6าท่ีของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

๔.๓๔ ๐.๖๔ 
๓ ๔.๓๔ ๐.๖๐ ๓ ๔.๓๔ ๐.๖๒ ๓ 

๒. ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6
หลักธรรมาภิบาล 

๔.๕๘ ๐.๕๑ ๒ ๔.๕๘ ๐.๕๖ ๒ ๔.๕๘ ๐.๕๓ ๒ 

๓ .  ด6 า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๔.๖๒ ๐.๕๑ ๑ ๔.๖๐ ๐.๔๙ ๑ ๔.๖๑ ๐.๕๐ ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๔๘ ๐.๕๗  ๔.๔๗ ๐.๕๖  ๔.๔๗ ๐.๕๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓๔- 

ภาคผนวก  : ข   ตารางเปรียบเทียบการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รอบระยะเวลา ๔ ป3 ระหว-างป3 พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 
ตารางที่ ๘  แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๓ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. ด6านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� ๔.๐๗ ๐.๗๓ ๓ ๔.๑๗ ๐.๗๓ ๓ ๔.๐๗ ๐.๗๓ ๓ ๔.๑๙ ๐.๘๐ ๓ 

๒. ด6านการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย ๔.๔๐ ๐.๖๔ ๑ ๔.๔๙ ๐.๕๔ ๑ ๔.๔๐ ๐.๖๔ ๑ ๔.๕๓ ๐.๖๒ ๑ 

๓. ด6านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของผู6บรหิาร ๔.๑๖ ๐.๖๘ ๒ ๔.๒๗ ๐.๖๑ ๒ ๔.๑๖ ๐.๖๘ ๒ ๔.๓๒ ๐.๗๗ ๒ 

ค-าเฉลี่ย ๔.๒๑ ๐.๖๘  ๔.๓๑ ๐.๖๓  ๔.๒๑ ๐.๖๘  ๔.๓๕ ๐.๗๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓๕- 

แผนภูมิที่ ๑  แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๑๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐

๑ ด6านการปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน6าที่ของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย

๒ ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6
หลักธรรมาภิบาล

๓ ด6านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 

 
 
 

 
 



 -๑๓๖- 

ตารางที่ ๙ แสดงการเปรียบเทียบการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� 
 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. มีส$วนร$วมในการกําหนดนโยบายและ แผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ๔.๑๗ ๐.๗๘ ๒ ๔.๐๔ ๐.๘๒ ๖ ๔.๒๒ ๐.๗๔ ๓ ๔.๒๗ ๐.๖๖ ๒ 
๒. แสดงความคิดเห็นและข6อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก6ไขนโยบายและ    
แผนยุทธศาสตร� 

๔.๒๖ ๐.๗๕ ๑ ๔.๒๒ ๐.๗๔ ๓ ๔.๒๒ ๐.๘๒ ๔ ๔.๒๕ ๐.๗๒ ๓ 

๓. เสนอความคิดเห็นใหม$ ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ๔.๐๔ ๐.๗๑ ๔ ๔.๒๖ ๐.๖๒ ๑ ๔.๒๔ ๐.๘๐ ๒ ๔.๑๖ ๐.๗๑ ๔ 
๔. เสนอแนะโครงการต$าง ๆ ที่สอดคล6องกับพันธกิจ และประเด็น    
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 

๔.๐๔ ๐.๗๑ ๔ ๔.๑๗ ๐.๕๘ ๔ ๔.๐๔ ๐.๘๕ ๖ ๔.๑๑ ๐.๖๙ ๖ 

๕. มีส$วนร$วมในการกําหนดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย ๓.๘๗ ๐.๘๑ ๖ ๔.๐๙ ๐.๙๕ ๕ ๔.๑๑ ๐.๘๘ ๕ ๔.๑๑ ๐.๖๕ ๕ 
๖.มีส$วนร$วม ส$ งเสริมสนับสนุนการดําเนิน งานตามอัตลักษณ�ของ    
มหาวิทยาลัย 

๔.๐๔ ๐.๖๔ ๓ ๔.๒๖ ๐.๖๙ ๒ ๔.๓๑ ๐.๗๓ ๑ ๔.๓๔ ๐.๖๔ ๑ 

ค-าเฉลี่ย ๔.๐๗ ๐.๗๓  ๔.๑๗ ๐.๗๓  ๔.๑๙ ๐.๘๐  ๔.๒๑ ๐.๖๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓๗- 

แผนภูมิที่ ๒  แสดงการเปรียบเทียบการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� 
 
 

๓.๖๐
๓.๗๐
๓.๘๐
๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๑๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๔๐

๑ มีส$วนร$วมในการกําหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร�

ของมหาวิทยาลัย

๒ แสดงความคิดเห็นและ
ข6อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง

แก6ไขนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร�

๓ เสนอความคิดเห็นใหม$ ๆ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

๔ เสนอแนะโครงการต$าง ๆ 
ที่สอดคล6องกับพันธกิจ และ

ประเด็นยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย

๕ มีส$วนร$วมในการ
กําหนดอัตลักษณ�ของ

มหาวิทยาลัย

๖ มีส$วนร$วม ส$งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงาน 

ตามอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓๘- 

ตารางที่ ๑๐  แสดงการเปรียบเทียบการตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. พิจารณาออกระเบียบ ข6อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยคํานึง    
ถึงประโยชน�ส$วนรวม 

๔.๓๕ ๐.๖๕ ๓ ๔.๔๓ ๐.๕๙ ๔ ๔.๕๖ ๐.๖๖ ๓ ๔.๕๒ ๐.๕๕ ๔ 

๒. มีความเข6าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
และกฎหมาย ต$าง ๆ ที่เกี่ยวข6องกับมหาวิทยาลัย 

๔.๓๕ ๐.๖๕ ๓ ๔.๓๕ ๐.๕๗ ๕ ๔.๔๐ ๐.๖๕ ๖ ๔.๕๗ ๐.๕๕ ๓ 

๓. มีความเข6าใจบทบาทและหน6าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ว$ามีหน6าที่กําหนดนโยบาย และกํากับ มิใช$ลงไปปฏิบัติหน6าที่    
ที่เป นกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๒ ๐.๕๙ ๒ ๔.๖๑ ๐.๕๐ ๒ ๔.๖๔ ๐.๕๓ ๒ ๔.๖๘ ๐.๕๖ ๑ 

๔. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของมหาวิทยาลัยอย$าง    
เคร$งครัด 

๔.๖๑ ๐.๕๐ ๑ ๔.๗๐ ๐.๔๗ ๑ ๔.๖๘ ๐.๕๕ ๑ ๔.๖๔ ๐.๕๓ ๒ 

๕. เร$งรัดให6มีการออกกฎ ระเบียบและข6อบังคับ เพื่อใช6ในการ    
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๒ ๐.๘๐ ๖ ๔.๓๕ ๐.๕๗ ๕ ๔.๔๒ ๐.๖๖ ๕ ๔.๓๐ ๐.๖๗ ๖ 

๖. ป̀องกันไม$ให6เกิดการมีผลประโยชน�ทับซ6อนขึ้นในสภามหาวิทยาลัย 
๔.๓๕ ๐.๖๕ ๓ ๔.๕๒ ๐.๕๑ ๓ ๔.๔๗ ๐.๖๙ ๔ ๔.๔๕ ๐.๖๓ ๕ 

 
ค-าเฉลี่ย ๔.๔๐ ๐.๖๔  ๔.๔๙ ๐.๕๔  ๔.๕๓ ๐.๖๒  ๔.๕๓ ๐.๕๘  

 
 
 
 
 
 



 -๑๓๙- 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๑๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐

๑ พิจารณาออกระเบียบ 
ข6อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย

คํานึงถึงประโยชน�ส$วนรวม

๒ มีความเข6าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และกฎหมายต$าง ๆ … 

๓ มีความเข6าใจบทบาทหน6าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ว$ามีหน6าที่กําหนดนโยบาย… 

๔ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข6อบังคับของมหาวิทยาลัย

อย$างเคร$งครัด

๕ เร$งรัดให6มีการออกกฎ 
ระเบียบและข6อบังคับ เพื่อใช6
ในการบริหารจัดการของ… 

๖ ป`องกันไม$ให6เกิดการมี
ผลประโยชน�ทับซ6อนขึ้นในสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 



 -๑๔๐- 

 ตารางที่ ๑๑ แสดงการเปรียบเทียบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหาร 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. มีส$วนร$วมในการกํากับติดตามประเมิน ผลการดําเนินงานตาม    
นโยบายและแผนยุทธศาสตร� 

๔.๒๖ ๐.๖๙ ๒ ๔.๒๖ ๐.๕๔ ๕ ๔.๔๙ ๐.๖๙ ๑ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๑ 

๒. มีส$วนร$วมในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๑๓ ๐.๖๓ ๔ ๔.๓๐ ๐.๔๗ ๒ ๔.๔๐ ๐.๘๑ ๓ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๑ 
๓. มีส$วนร$วมในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$าง    
ต$อเนื่อง 

๔.๒๒ ๐.๖๗ ๓ ๔.๓๐ ๐.๗๐ ๔ ๔.๔๐ ๐.๗๘ ๒ ๔.๓๐ ๐.๖๓ ๔ 

๔. มีส$วนร$วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู6บริหารของ   
มหาวิทยาลัย 

๔.๓๐ ๐.๖๓ ๑ ๔.๐๙ ๐.๗๓ ๗ ๔.๒๗ ๐.๘๔ ๕ ๔.๑๔ ๐.๖๓ ๖ 

๕. มีส$วนร$วมในการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการ   
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๓ ๐.๖๙ ๕ ๔.๒๖ ๐.๖๙ ๖ ๔.๒๐ ๐.๗๓ ๖ ๔.๑๑ ๐.๕๘ ๗ 

๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข6อสังเกตและข6อ   
เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

๓.๙๑ ๐.๗๓ ๗ ๔.๓๙ ๐.๕๐ ๑ ๔.๓๓ ๐.๗๑ ๔ ๔.๓๙ ๐.๔๙ ๓ 

๗. ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะรวมทั้งความคิดเห็นของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยถูกนําไปใช6ประโยชน�ในการบริหารจัดการ    
มหาวิทยาลัยเพียงใด 

๔.๑๓ ๐.๖๙ ๕ ๔.๓๐ ๐.๖๓ ๓ ๔.๑๘ ๐.๘๑ ๗ ๔.๒๗ ๐.๖๖ ๕ 

ค-าเฉลี่ย ๔.๑๖ ๐.๖๘  ๔.๒๗ ๐.๖๑  ๔.๓๒ ๐.๗๗  ๔.๓๐ ๐.๖๑  

 
 
 
 
 



 -๑๔๑- 

แผนภูมิที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหาร 
 

๓.๖๐
๓.๗๐
๓.๘๐
๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๑๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐

๑ มีส$วนร$วมในการกํากับ 
ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตาม นโยบายและ… 

๒ มีส$วนร$วมในการกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

๓ มีส$วนร$วมในการประเมินผล
การ ดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย$างต$อเนื่อง

๔ มีส$วนร$วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู6บริหารของ

มหาวิทยาลัย

๕ มีส$วนร$วมในการพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและ… 

๖ มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข6อสังเกตและ

ข6อเสนอแนะของสภา… 

๗ ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะ
รวมทั้งความคิดเห็นของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยถูก… 

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 



 -๑๔๒- 

ตารางที่ ๑๒  แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 

 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. การปฏิบัติหน6าที่โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมาย    
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและประโยชน�สูงสุด ของประชาชน         
(หลักประสิทธิผล : Effectiveness) 

๔.๖๕ ๐.๔๙ ๓ ๔.๗๐ ๐.๔๗ ๓ ๔.๖๔ ๐.๕๓ ๗ ๔.๗๐ ๐.๕๑ ๒ 

๒. การกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลัยให6เกิด    
ประโยชน�สูงสุดคุ6มค$ากับการใช6ทรัพยากร  
(หลักประสิทธิภาพ : Efficiency) 

๔.๒๒ ๐.๖๗ ๑๐ ๔.๔๓ ๐.๕๑ ๘ ๔.๕๓ ๐๖๙ ๙ ๔.๔๕ ๐.๕๙ ๙ 

๓. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการ ตอบสนองต$อผู6รับบริการแลผู6      
มีส$วนได6เสียทุก ๆ  กลุ$ม (หลักการตอบสนอง :  Responsiveness) 

๔.๓๐ ๐.๕๖ ๙ ๔.๕๗ ๐.๕๑ ๖ ๔.๕๑ ๐.๖๓ ๑๐ ๔.๕๒ ๐.๕๕ ๗ 

๔. การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน6าที่ และผลงานต$อ   
เป̀าหมายรวมทั้งสํานึกในการรับผิดชอบต$อปQญหาของมหาวิทยาลัย  
(หลักความรับผิดชอบ : Accountability) 

๔.๕๗ ๐.๕๙ ๖ ๔.๖๕ ๐.๔๙ ๔ ๔.๖๐ ๐.๕๘ ๓ ๔.๖๑ ๐.๕๔ ๔ 

๕. การปฏิบัติงานตามหน6าที่อย$างตรงไป ตรงมา สามารถชี้แจงข6อสงสัย
และ ตรวจสอบได6 (หลักความโปร$งใส : Transparency) 

๔.๖๕ ๐.๔๙ ๓ ๔.๗๔ ๐.๔๕ ๒ ๔.๗๘ ๐.๔๗ ๘ ๔.๖๘ ๐.๔๗ ๓ 

๖. การสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วนของ    
มหาวิทยาลัยและผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน   
(หลักการมีส$วนร$วม : Participation) 

๔.๔๘ ๐.๕๑ ๗ ๔.๖๑ ๐.๕๐ ๕ ๔.๕๘ ๐.๕๔ ๔ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๑๐ 

๗. การสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการกระจาย อํานาจความรับผิดชอบและ    
การตัดสินใจในการดําเนินงานให6แก$ส$วนงาน และบุคลากรของ    
มหาวิทยาลัย (หลักการกระจายอํานาจ : Decentralization) 

๔.๔๘ ๐.๖๗ ๘ ๔.๓๙ ๐.๕๘ ๙ ๔.๕๘ ๐.๕๘ ๖ ๔.๔๕ ๐.๕๕ ๘ 

 



 -๑๔๓- 

ตารางที่ ๑๒  แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล (ต$อ) 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๘. การใช6อํานาจและหน6าที่ของกรรมการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ   
ข6อบังคับ ในการปฏิบัติงานด6วยความเป นธรรมและไม$เลือกปฏิบัติ  
(หลักนิติธรรม : Rule of Law)  

๔.๖๑ ๐.๕๐ ๕ ๔.๕๒ ๐.๕๙ ๗ ๔.๖๐ ๐.๖๒ ๕ ๔.๕๙ ๐.๕๔ ๖ 

๙. การปฏิบัติต$อคณาจารย�บุคลากร และผู6รับบริการอย$างเท$าเทียมกัน    
โดยไม$แบ$งแยก (หลักความเสมอภาค : Equity) 

๔.๗๐ ๐.๔๗ ๒ ๔.๗๔ ๐.๔๕ ๒ ๔.๗๓ ๐.๕๐ ๑ ๔.๕๙ ๐.๕๐ ๕ 

๑๐. การตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติ ของที่ประชุม โดยคํานึงถึง      
ประโยชน�ของส$วนรวมเป นสําคัญ  (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ :  Consensus 
Oriented) 

๔.๗๔ ๐.๔๕ ๑ ๔.๗๘ ๐.๔๒ ๑ ๔.๗๕ ๐.๔๘ ๒ ๔.๗๗ ๐.๔๒ ๑ 

ค-าเฉลี่ย ๔.๕๔ ๐.๕๔  ๔.๖๑ ๐.๕๐  ๔.๖๓ ๐.๕๖  ๔.๕๘ ๐.๕๓  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔๔- 

แผนภูมิที่ ๕   แสดงการเปรียบเทียบด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 

 

๓.๘๐

๔.๐๐

๔.๒๐

๔.๔๐

๔.๖๐

๔.๘๐
๑ หลักประสิทธิผล

๒ หลักประสิทธิภาพ

๓ หลักการตอบสนอง

๔ หลักความรับผิดชอบ

๕ หลักความโปร$งใส

๖ หลักการมีส$วนร$วม

๗ หลักการกระจายอํานาจ

๘ หลักนิติธรรม

๙ หลักความเสมอภาค

๑๐ หลักมุ$งเน6นฉันทามติ

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔๕- 

ตารางที่ ๑๓  แสดงการเปรียบเทียบด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. ได6รับเอกสารประกอบการประชุม ล$วงหน6าในระยะเวลาที่เพียงพอ    
ต$อการศึกษาเอกสาร 

๔.๓๕ ๐.๖๕ ๙ ๔.๕๒ ๐.๕๑ ๕ ๔.๕๘ ๐.๕๔ ๖ ๔.๖๔ ๐.๔๙ ๕ 

๒. ศึกษาระเบียบวาระการประชุมก$อนการประชุม ๔.๔๓ ๐.๕๙ ๗ ๔.๕๗ ๐.๕๑ ๔ ๔.๕๖ ๐.๕๕ ๗ ๔.๕๒ ๐.๕๑ ๘ 
๓. เตรียมข6อมูลเพิ่มเติมเพื่อซักถามและให6คําแนะนํารวมทั้งอภิปรายใน
ประเด็นต$าง ๆ 

๔.๒๒ ๐.๕๒ ๑๐ ๔.๓๐ ๐.๕๖ ๙ ๔.๔๗ ๐.๖๓ ๑๐ ๔.๔๑ ๐.๕๐ ๑๐ 

๔. เข6าร$วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย$างสม่ําเสมอ ๔.๗๐ ๐.๔๗ ๓ ๔.๗๐ ๐.๔๗ ๓ ๔.๗๖ ๐.๔๘ ๓ ๔.๗๓ ๐.๕๐ ๓ 
๕. มีส$วนร$วมในการเสนอความคิดเห็น และข6อเสนอแนะที่เป นความรู6    
เฉพาะทางของตนเองหรือประสบการณ�ที่เกี่ยวข6องมาใช6ในการดําเนินงาน
ของ มหาวิทยาลัย 

๔.๔๓ ๐.๕๙ ๗ ๔.๓๕ ๐.๖๕ ๘ ๔.๕๘ ๐.๖๒ ๙ ๔.๕๒ ๐.๕๙ ๙ 

๖. นําเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต ๔.๗๔ ๐.๔๕ ๒ ๔.๓๙ ๐.๗๘ ๗ ๔.๗๖ ๐.๔๘ ๔ ๔.๖๘ ๐.๔๗ ๔ 
๗. นําเสนอข6อมูลอันเป นประโยชน� แก$มหาวิทยาลัยเพื่อให6ตระหนักถึง
บทบาทของอุดมศึกษา และสภาพแวดล6อมที่เป นจริงในสังคม 

๔.๕๗ ๐.๕๙ ๖ ๔.๔๘ ๐.๕๙ ๖ ๔.๖๒ ๐.๖๑ ๘ ๔.๕๕ ๐.๕๕ ๒ 

๘. ยอมรับมติและความเห็นที่แตกต$างของที่ประชุม ๔.๗๐ ๐.๕๖ ๔ ๔.๗๐ ๐.๔๗ ๓ ๔.๖๗ ๐.๔๘ ๕ ๔.๗๓ ๐.๔๕ ๑ 
๙. ให6ความสําคัญต$อการเก็บรักษา ความลับ และไม$นําข6อมูลภายในไป
เผยแพร$ หรือใช6เพื่อประโยชน�ส$วนตน 

๔.๘๓ ๐.๓๙ ๑ ๔.๗๘ ๐.๔๒ ๑ ๔.๘๔ ๐.๓๗ ๑ ๔.๗๓ ๐.๔๕ ๑ 

๑๐.  มีส$วนร$วมในการส$งเสริมภาพลักษณ�ที่ดีงามให6กับมหาวิทยาลัย       
และตัวสภามหาวิทยาลัยเอง 

๔.๖๕ ๐.๔๙ ๕ ๔.๗๔ ๐.๔๕ ๒ ๔.๘๐ ๐.๔๐ ๒ ๔.๖๑ ๐.๔๙ ๖ 

ค-าเฉลี่ย ๔.๕๖ ๐.๕๓  ๔.๕๕ ๐.๕๔  ๔.๖๖ ๐.๕๑  ๔.๖๑ ๐.๕๐  

 
 



 -๑๔๖- 

แผนภูมิที่ ๖     แสดงการเปรียบเทียบด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๑๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐
๔.๘๐
๔.๙๐

๑ ท$านได6รับเอกสารประกอบการ
ประชุมล$วงหน6าในระยะเวลาที่
เพียงพอต$อการศึกษาเอกสาร

๒ ท$านศึกษาระเบียบวาระการ 
ประชุมก$อนการประชุม

๓ ท$านเตรียมข6อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ซักถามและให6คําแนะนํารวมทั้ง

อภิปรายในประเด็นต$าง ๆ

๔ ท$านเข6าร$วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอย$างสม่ําเสมอ

๕ ท$านมีส$วนร$วมในการเสนอความ
คิดเห็นและข6อเสนอแนะที่เป นความรู6

เฉพาะทางของตนเองหรือ… 

๖ ท$านนําเสนอความคิดเห็นในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต

๗ ท$านนําเสนอข6อมูลอันเป น
ประโยชน�แก$มหาวิทยาลัยเพื่อให6

ตระหนักถึงบทบาทของอุดมศึกษา … 

๘ ยอมรับมติและความเห็นที่ แตกต$าง
ของที่ประชุม  

๙ ท$านให6ความสําคัญต$อการเก็บ
รักษาความลับและไม$นําข6อมูลภายใน
ไปเผยแพร$หรือใช6เพื่อประโยชน�ส$วน… 

๑๐ ท$านมีส$วนร$วมในการส$งเสริม
ภาพลักษณ�ที่ดีงามให6กับมหาวิทยาลัย

และตัวสภา มหาวิทยาลัยเอง

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 
 



 -๑๔๗- 

ตารางที่ ๑๓  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในภาพรวมตามบทบาทและหน6าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๓ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๔ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๒๓ N=๒๓ N=๒๒ N=๒๒ 

µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ µ σσσσ 
๑. ด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๔.๒๐ ๐.๖๘ ๓ ๔.๓๑ ๐.๖๓ ๓ ๔.๓๕ ๐.๗๓ ๓ ๔.๓๔ ๐.๖๒ ๓ 

๒. ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ๔.๕๔ ๐.๕๔ ๒ ๔.๖๑ ๐.๕๐ ๑ ๔.๖๓ ๐.๕๖ ๒ ๔.๕๘ ๐.๕๓ ๒ 

๓. ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๑ ๔.๕๕ ๐.๕๔ ๒ ๔.๖๖ ๐.๕๑ ๑ ๔.๖๑ ๐.๕๐ ๑ 

ค-าเฉลี่ย ๔.๓๘ ๐.๖๐  ๔.๔๕ ๐.๕๗  ๔.๕๐ ๐.๖๓  ๔.๔๗ ๐.๕๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔๘- 

แผนภูมิที่ ๗  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในภาพรวมตามบทบาทและหน6าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๑๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐

๑ ด6านการปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน6าที่ของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย

๒ ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6
หลักธรรมาภิบาล

๓ ด6านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖



 -๑๔๙-

ภาคผนวก  : ค   ตารางเปรียบเทียบการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน'าท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ	การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบระยะเวลา ๒ ป3 ระหว-างป3 พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
 
ตารางท่ี ๑๔ แสดงการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๕ N=๗ 

µ σσσσ µ σσσσ 
๑.๑ สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๑๘ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๙ 
๑.๒ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของ    
มหาวิทยาลัย 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๑.๓ สภามหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบ ประกาศและ      
ข6อบังคับของมหาวิทยาลัย  

๕.๐๐ ๐ ๑๘ ๔.๗๑ ๐.๔๙ ๖ 

๑.๔ สภามหาวิทยาลัยมีการมอบให6ส$วนราชการใดใน      
มหาวิทยาลัยเป นผู6ออกกฎระเบียบ ประกาศและข6อบังคับ
สําหรับส$วนราชการหรือหน$วยงาน 

๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔ ๔.๐๐ ๐.๕๘ ๑๙ 

๑.๕ สภามหาวิทยาลัยกํากับมาตรฐานการศึกษาการประกัน      
คุณภาพการศึกษาการเปRดสอนของมหาวิทยาลัย 

๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔ ๔.๔๓ ๐.๕๓ ๑๓ 

๑.๖ สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย$างต$อเน่ือง 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๗๑ ๐.๔๙ ๖ 

๑.๗ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให6ปริญญา ประกาศนียบัตร      
บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ      
ประกาศนียบัตร 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๑.๘ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการ      
ยุบเลิกสํานักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย� ส$วนราชการหรือหน$วยงานท่ีเรียกช่ืออย$าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะรวมท้ังการแบ$งส$วนราชการหรือ
หน$วยงานของส$วนราชการดังกล$าว 

๔.๖๐ ๐.๕๕ ๑๔ ๔.๔๓ ๐.๗๙ ๑๕ 

๑.๙ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูง     
หรือสถาบันอ่ืนเข6าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 

N/A N/A  N/A N/A N/A N/A 

๑.๑๐ สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา        
ให6สอดคล6องกับมาตรฐานท่ี คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๑.๑๑ สภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ 
แต$งตั้งและถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู6ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย�พิเศษ 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๙ 

๑.๑๒ สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี        
คณบดี ผู6อํานวยการ สถาบัน ผู6อํานวยการสํานัก และ
ผู6อํานวยการศูนย� หัวหน6าส$วนราชการหรือหัวหน6าหน$วยงานท่ี
เรียกช่ืออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ ศาสตราจารย�เกียรติ-
คุณ รองศาสตราจารย�  รองศาสตราจารย� พิเศษ ผู6ช$วย-
ศาสตราจารย� และผู6ช$วยศาสตราจารย�พิเศษ 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๒๙ ๐.๗๖ ๑๖ 

 



 -๑๕๐-

ตารางท่ี ๑๔  (ต$อ) แสดงการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของ 
 สถานศึกษา  

 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๕ N=๗ 

µ σσσσ µ σσσσ 
๑.๑๓ สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งและถอดถอนประธาน        
กรรมการ และกรรมการส$งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๑๔ ๐.๙๐ ๑๘ 

๑.๑๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ$ายจากเงิน
รายได6ของมหาวิทยาลัย 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๗๑ ๐.๔๙ ๖ 

๑.๑๕ สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบและข6อบังคับต$าง ๆ         
เ ก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได6  และ         
ผลประโยชน�จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย โดยไม$ขัดหรือ
แย6งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข6อง 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๙ 

๑.๑๖ สภามหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงาน        
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว$าด6วยระเบียบ
ข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ี
คณะกรรมการข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๔๓ ๐.๕๓ ๑๓ 

๑.๑๗ สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ-       
กรรมการ หรือบุคคลหน่ึง บุคคลใด เพ่ือพิจารณาและ        
เสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให6      
ปฏิบัติการอย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๑.๑๘ สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับ       
กิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการ
เสนอและอาจมอบหมายให6อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย 

๔.๖๐ ๐.๘๙ ๑๔ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๑.๑๙ สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให6อธิการบดีหรือ        
สภาวิชาการ ปฏิ บัติการอย$างหน่ึงอย$ างใดอันอยู$ ใน       
อํานาจและหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๕ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๙ 

๑.๒๐ สภามหาวิทยาลัยส$งเสริม สนับสนุนและแสวงหา
วิธีการเพ่ือพัฒนาความก6าวหน6าของมหาวิทยาลัยตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร$วมกันกับสถาบันอ่ืน 

๔.๖๐ ๐.๘๙ ๑๔ ๔.๒๙ ๐.๗๖ ๑๖ 

๑.๒๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของ         
มหาวิทยาลัยท่ีมิได6ระบุให6เป นหน6าท่ีของผู6ใดโดยเฉพาะ 

๔.๒๐ ๐.๘๔ ๑๘ ๔.๐๐ ๐.๕๘ ๑๙ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๗๑ ๐.๔๕  ๔.๕๔ ๐.๕๕  

 
 
 
 
 



 -๑๕๑-

แผนภูมิท่ี ๘   แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี ท่ีกําหนดใน 
  พระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

 

๐.๐๐
๐.๕๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๒.๐๐
๒.๕๐
๓.๐๐
๓.๕๐
๔.๐๐
๔.๕๐
๕.๐๐

๑ สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนด… 
๒ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ… 

๓ สภามหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบ … 

๔ สภามหาวิทยาลัยมีการมอบให6… 

๕ สภามหาวิทยาลัยกํากับมาตรฐาน… 

๖ สภามหาวิทยาลัยติดตาม… 

๗ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให6… 

๘ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการ… 

๙ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการรับ… 

๑๐ สภามหาวิทยาลัยให6ความ… 
๑๑ สภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพ่ือ… ๑๒ สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ังและ… 

๑๓ สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งและ… 

๑๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ… 

๑๕ สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบ… 

๑๖ สภามหาวิทยาลัยดําเนินการ… 

๑๗ สภามหาวิทยาลัยแต$งต้ัง… 

๑๘ สภามหาวิทยาลัยให6ความ… 

๑๙ สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให6… 

๒๐ สภามหาวิทยาลัยส$งเสริม… 
๒๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าที่… 

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๕๒-

ตารางท่ี ๑๕  แสดงการกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๕ N=๗ 

µ σσσσ µ σσσσ 
๒.๑ สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดยุทธศาสตร�            
ทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๒.๒ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานให6     
เป นไปตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย  

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๒ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๓ 

๒.๓ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานให6เป น      
ไปตามข6อบังคับและระเบียบ 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๒.๔ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผน      
กลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๒ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๓ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๘
๐ 

๐.๓๖  ๔.๗๑ ๐.๔๖  

 
 
แผนภูมิท่ี ๙ แสดงการเปรียบเทียบการกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ 
 
 

๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐
๔.๘๐
๔.๙๐
๕.๐๐

๑ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดยุทธศาสตร�ทิศทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

๒ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแล
การดําเนินงานให6เป นไปตาม
นโยบายของ มหาวิทยาลัย 

๓ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแล
การดําเนินงานให6เป นไปตาม

ข6อบังคับและระเบียบ

๔ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�

ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 
 
 



 -๑๕๓-

ตารางท่ี ๑๖ แสดงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๕ N=๗ 

µ σσσσ µ σσσσ 
๓.๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายว$าด6วยการศึกษา
แห$งชาติ    

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๓.๒ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายว$าด6วยระเบียบ      
ข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๑ 

๓.๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษา      
กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ�มาตรฐานท่ีเก่ียวข6อง 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๗๑ ๐.๔๙ ๓ 

๓.๔ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมิน     
คุณภาพการศึกษาภายใน  

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๔ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๖ 

๓.๕ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพ      
การศึกษาภายนอก 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๔ ๔.๗๑ ๐.๔๙ ๓ 

๓.๖ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข6อง  เช$น  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป นต6น 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๔ ๔.๗๑ ๐.๔๙ ๓ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๙๐ ๐.๒๒  ๔.๗๔ ๐.๔๖  

 
แผนภูมิท่ี ๑๐ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด และหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
 

๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐
๔.๘๐
๔.๙๐
๕.๐๐

๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กฎหมายว$าด6วยการศึกษาแห$งชาติ   

๒ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กฎหมายว$าด6วยระเบียบข6าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ�
มาตรฐานที่เก่ียวข6อง

๔ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�
การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

๕ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�
การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก

๖ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ อ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข6อง 

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 



 -๑๕๔-

ตารางท่ี ๑๗  แสดงการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๕ N=๗ 

µ σσσσ µ σσσσ 
๔.๑ สภามหาวิทยาลัยกํากับการดําเนินงานของอธิการบดี      
คณบดีและหัวหน6าหน$วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะตาม 
แผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย  

๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔ ๔.๔๓ ๐.๕๓ ๓ 

๔.๒ สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการติดตามตรวจ 
สอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๗๑ ๐.๔๙ ๑ 

๔.๓ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบรายงาน      
การพิจารณาการเพ่ิมเงินเดือนรายปSของผู6บริหารท่ีมิได6เป น
ข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน$งอธิการบดี 
ของคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมเงินเดือนรายปSของ
ผู6บริหารท่ีมิได6เป นข6าราชการพลเรือนฯ 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๓ ๔.๔๓ ๐.๗๙ ๔ 

๔.๔ สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน      
หน$วยงานภายในของมหาวิทยาลัย และให6ข6อเสนอแนะ      
ต$อรายงานการดําเนินงานของหน$วยงาน 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๒ 

๔.๕ สภามหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนย�
การศึกษานอกท่ีตั้งให6เป นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
นอกท่ีตั้ง 

๓.๘๐ ๑.๓๐ ๕ ๓.๔๓ ๐.๕๓ ๕ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๖๔ ๐.๔๖  ๔.๓๑ ๐.๕๘  

 
แผนภูมิท่ี ๑๑ แสดงการเปรียบเทียบการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู6บริหารมหาวิทยาลัย 

๐.๐๐
๐.๕๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๒.๐๐
๒.๕๐
๓.๐๐
๓.๕๐
๔.๐๐
๔.๕๐
๕.๐๐

๑ สภามหาวิทยาลัยกํากับกี่ดําเนินงานของ
อธิการบดี คณบดี และหัวห6าหน$วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท$าคณะตามแผนกลยุทธ�ของ

มหาวิทยาลัย

๒ สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย

๓ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความ
เห็นชอบรายงานการพิจารณาการเพิ่ม
เงินเดือนรายปSของผู6บริหารที่มิได6เป น

ข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       
ตําแหน$งอธิการบดี ของคณะกรรมการ

พิจารณาการ      เพิ่มเงินเดือนรายปSของ… 

๔ สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการ
ดําเนินงานหน$วยงานภายในของ

มหาวิทยาลัยและให6ข6อเสนอแนะต$อรายงาน
การดําเนินงานของหน$วยงาน

๕ สภามหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานของศูนย�การศึกษานอกที่ต้ังให6
เป นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอก

ท่ีตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 



 -๑๕๕-

ตารางท่ี ๑๘   แสดงการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๕ N=๗ 

µ σσσσ µ σσσσ 
๕.๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค�และเป̀าหมาย ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
และประโยชน�สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล : 
Effectiveness) 

๔.๘๘ ๐.๓๕ ๖ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๗ 

๕.๒ สภามหาวิทยาลัยกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยให6เกิด ประโยชน�สูงสุด คุ6มค$ากับการใช6
ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ : Efficiency) 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๗ 

๕.๓ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการ
ตอบสนองต$อผู6รับบริการและผู6มีส$วนได6เสียทุก ๆ กลุ$ม 
(หลักการตอบสนอง : Responsiveness) 

๔.๘๘ ๐.๓๕ ๖ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๗ 

๕.๔ สภามหาวิทยาลัยแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน6าท่ี  และผลงานต$อเป̀าหมายรวมท้ังสํานึกในการ
รับผิ ดชอบต$อปQญหาของมหาวิทยาลัย (หลั กความ
รับผิดชอบ : Accountability) 

๔.๘๘ ๐.๓๕ ๖ ๔.๘๖ ๐.๓๘ ๕ 

 ๕.๕ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามหน6าท่ีอย$าง
ตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงข6อสงสัยและตรวจสอบได6 
(หลักความโปร$งใส : Transparency) 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๕.๐๐ ๐ ๑ 

๕.๖ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและเปRดโอกาสให6
ประชาคมทุกภาคส$วนของมหาวิทยาลัย และผู6มีส$วนได6
เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส$วนร$วม : 
Participation) 

๔.๘๘ ๐.๓๕ ๖ ๔.๕๗ ๐.๕๓ ๗ 

๕.๗ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการ
กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานให6แก$ส$วนงาน และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย 
(หลักการกระจายอํานาจ : Decentralization) 

๔.๘๘ ๐.๓๕ ๖ ๔.๘๖ ๐.๔๙ ๖ 

๕.๘ สภามหาวิทยาลัยใช6อํานาจ และหน6าท่ีของกรรมการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข6อบังคับในการปฏิบัติงาน
ด6วยความเป นธรรม และไม$เลือกปฏิบัติ (หลักนิติธรรม : 
Rule of Law) 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๕.๐๐ ๐ ๑ 

๕.๙ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัตติ$อคณาจารย� บุคลากรฺ และ
ผู6รับบริการอย$างเท$าเทียมกันโดยไม$แบ$งแยก (หลักความ
เสมอภาค : Equity) 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๕.๐๐ ๐ ๑ 

๕.๑๐ สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจและยอมรับตามฉันทา
มติของท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป น
สําคัญ(หลักมุ$งเน6นฉันทามติ : Consensus Oriented) 

๕.๐๐ ๐ ๑ ๕.๐๐ ๐ ๑ 

ค-าเฉล่ีย ๔.๙๔ ๐.๑๘  ๔.๗๙ ๐.๓๐  

 
 
 



 -๑๕๖-

แผนภูมิท่ี ๑๒ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
 
 

๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐
๔.๘๐
๔.๙๐
๕.๐๐

๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติ
หน6าที่โดยคํานึงถึงการบรรลุ… 

๒ สภามหาวิทยาลัยกํากับ 
ดูแล กระบวนการ… 

๓ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
มหาวิทยาลัยให6บริการ… 

๔ สภามหาวิทยาลัยแสดง
ความรับผิดชอบในการ… 

๕ สภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามหน6าที่อย$าง… 

๖ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
และเปRดโอกาสให6ประชาคม… 

๗ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ส$งเสริม ให6มีการกระจาย… 

๘ สภามหาวิทยาลัยใช6อํานาจ 
และหน6าที่ของกรรมการ… 

๙ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติต$อ
คณาจารย� บุคลากรฺ และ… 

๑๐ สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจ
และยอมรับตามฉันทามติ… 

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๕๗-

ตารางท่ี ๑๙ แสดงภาพรวมสภามหาวิทยาลัยการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สวนดุสิตตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

รายการปฏิบัติ 
ป3 ๒๕๕๕ 

อันดับ 
ป3 ๒๕๕๖ 

อันดับ N=๕ N=๗ 

µ σσσσ µ σσσσ 
๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติพันธกิจครบถ6วนตามภาระหน6าท่ี
ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

๔.๗๑ ๐.๔๕ ๔ ๔.๕๔ ๐.๕๕ ๔ 

๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับ
นโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ 

๔.๘๐ ๐.๓๖ ๓ ๔.๗๑ ๐.๔๖ ๓ 

๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข6อบังคับของต6น
สังกัด และหน$วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

๔.๙๐ ๐.๒๒ ๒ ๔.๗๔ ๐.๔๖ ๒ 

๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ
ผู6บริหารมหาวิทยาลัย 

๔.๖๔ ๐.๔๖ ๕ ๔.๓๑ ๐.๕๘ ๕ 

๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล ๔.๙๔ ๐.๑๘ ๑ ๔.๗๙ ๐.๓๐ ๑ 
ค-าเฉล่ีย ๔.๗๙ ๐.๓๕  ๔.๖๑ ๐.๔๘  

  
แผนภูมิท่ี ๑๓ แสดงการเปรียบเทียบภาพรวมสภามหาวิทยาลัยการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ี 
  ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๑๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๔๐
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐
๔.๘๐
๔.๙๐
๕.๐๐

๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติพันธกิจ
ครบถ6วนตามภาระหน6าท่ีที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา

๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับ
นโยบาย ข6อบังคับ ระเบียบ

๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข6อบังคับของต6นสังกัด 

และหน$วยงานที่เกี่ยวข6อง

๔ สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานของผู6บริหาร

มหาวิทยาลัย

๕ สภามหาวิทยาลัยดําเนินงาน
โดยใช6หลักธรรมาภิบาล

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
 



 -๑๕๘-

ภาคผนวก  : ง ตารางร'อยละของการติดตามข'อเสนอแนะและข'อสังเกตจากการประชุม            

สภามหาวิทยาลัยประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๖    

หน-วยงาน 

รวมข'อเสนอแนะ
จาก 

สภามหาวิทยาลัย 
(จํานวนเรื่อง) 

ดําเนินการตาม
ข'อเสนอแนะฯ 
(จํานวนเรื่อง) 

อยู-ระหว-าง
ดําเนินการตาม 
ข'อเสนอแนะฯ 
(จํานวนเรื่อง) 

กลุ$มงานตรวจสอบภายใน ๓ ๓ - 
กลุ$มงานประกันคุณภาพ - - - 
กองกฎหมาย ๓ ๓ - 
กองคลัง ๒ ๒ - 
กองนโยบายและแผน ๗ ๗ - 
กองบริหารงานบุคคล ๑ ๑ - 
คณะครุศาสตร� - - - 
คณะมนุษย�ศาสตร�ฯ - - - 
คณะวิทยาศาสตร�ฯ - - - 
คณะวิทยาการจัดการ - - - 
โครงการโรงสีข6าว - - - 
บัณฑิตวิทยาลัย  ๑ ๑ - 
ฝOายประชาสัมพันธ� - - - 
โรงเรียนการท$องเท่ียวและการบรกิาร ๒ ๒ - 
โรงเรียนการเรือน ๑ ๑ - 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ๑ ๑ - 
เลขานุการศูนย�การศึกษานอกท่ีตั้ง ๒ ๒ - 
สถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรม ๑ ๑ - 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒ ๒ - 
สภาวิชาการ ๘ ๘ - 
สํานักกิจการนักศึกษา - - - 
สํานักกิจการพิเศษ ๑ ๑ - 
สํานักงานอธิการบดี ๗ ๗ - 
สํานักวิทยบริการฯ ๒ ๒ - 
สํานักส$งเสริมวิชาการฯ ๓ ๓ - 
สํานักงานวิเทศสัมพันธ� ๑ ๑ - 
สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๒ ๒ - 

รวม (จํานวนเรื่อง) ๕๐ ๕๐ - 
เฉล่ียร'อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
 



 -๑๕๙-

ภาคผนวก  : จ  ตารางเปรียบเทียบจํานวนร'อยละของการติดตามข'อเสนอแนะและข'อสังเกตจากการ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมเฉล่ีย 
(ประจําป3 พ.ศ.) 

รวมข'อเสนอแนะจาก 
สภามหาวิทยาลัย 
(จํานวนเรื่อง) 

ดําเนินการตาม 
ข'อเสนอแนะฯ 

(ค-าเฉล่ียร'อยละ) 

อยู-ระหว-างดําเนินการ 
ตามข'อเสนอแนะฯ 
(ค-าเฉล่ียร'อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗๐ ๗๒.๘๖ ๒๗.๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๖๙ ๘๕.๕๑ ๑๔.๔๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๖ ๘๐.๔๔ ๑๙.๕๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕๐ ๑๐๐ - 



 -๑๖๐-

ภาคผนวก  : ฉ ตารางร'อยละของการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมายเหตุ   การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปS ๒๕๕๖ เป นไปตามแผนการประชุมท่ีกําหนดไว6  
จํานวน ๑๒ ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๙
  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห$งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   คร้ังท่ี ๗(๑๕)/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น. 
 

ครั้งท่ี 
วันประชุม 
(ตามปฎิทิน
การประชุม) 

วันประชุมจริง 

ร'อยละของ
กรรมการ 
ท่ีเข'าร-วม
ประชุม 

ส-งเอกสาร 
การประชุม 
(วันทําการ) 

หมายเหตุ 

๑(๙)/๒๕๕๖ ๒๕ ม.ค.๕๖ ๒๕ ม.ค.๕๖ ๙๕.๘๓ ๑๗ ม.ค.๕๖/๘ วัน  
๒(๑๐)/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖ ๘๗.๕๐ ๑๔ ก.พ.๕๖/๘ วัน  
๓(๑๑)/๒๕๕๖ ๒๙ มี.ค.๕๖ ๒๙ มี.ค.๕๖ ๙๕.๘๓ ๒๒ มี.ค.๕๖/๗ วัน  
๔(๑๒)/๒๕๕๖ ๒๖ เม.ย.๕๖ ๒๖ เม.ย.๕๖ ๘๓.๓๓ ๑๙ เม.ย.๕๖/๗ วัน  
๕(๑๓)/๒๕๕๖ ๓๑ พ.ค.๕๖ ๓๑ พ.ค.๕๖ ๘๗.๕๐ ๒๓ พ.ค.๕๖/๘ วัน   
๖(๑๔)/๒๕๕๖ ๒๘ มิ.ย.๕๖ ๒๘ มิ.ย.๕๖ ๘๓.๓๓ ๒๑ มิ.ย.๕๖/๗ วัน  
๗(๑๕)/๒๕๕๖๙ - ๒๖ ก.ค.๕๖ ๑๐๐ -  
๘(๑๖)/๒๕๕๖ ๒๖ ก.ค.๕๖ ๒๖ ก.ค.๕๖ ๘๗.๕๐ ๑๙ ก.ค.๕๖/๗ วัน  
๙(๑๗)/๒๕๕๖ ๓๐ ส.ค.๕๖ ๓๐ ส.ค.๕๖ ๙๑.๖๗ ๒๓ ส.ค.๕๖/๗วัน  
๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ ๒๗ ก.ย.๕๖ ๒๗ ก.ย.๕๖ ๘๗.๕๐ ๒๐ ก.ย.๕๖/๗ วัน  

๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค. ๕๖ ๒๕ ต.ค. ๕๖ ๙๑.๖๗ ๑๘ ต.ค.๕๖/๗ วัน  

๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ ๒๙ พ.ย.๕๖ ๒๙ พ.ย.๕๖ ๙๕.๘๓ ๒๒ พ.ย.๕๖/๗ วัน  
๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ ๒๗ ธ.ค.๕๖ ๒๗ ธ.ค.๕๖ ๙๕.๘๓ ๒๐ ธ.ค.๕๖/๗ วัน  

จํานวน  ๑๒ ครั้ง ๑๓ ครั้ง  

ภาพรวมเฉล่ีย ๙๑.๐๒ ๗.๒๕ วัน  



 -๑๖๑-

ภาคผนวก  : ช ตารางเปรียบเทียบร'อยละของการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  ระหว-างป3 พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวมเฉล่ีย 
(ประจําป3 พ.ศ.) 

ร'อยละของกรรมการ 
ท่ีเข'าร-วมประชุม 

ส-งเอกสาร 
การประชุม (วันทําการ) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๘๖.๕๔ ๗.๕๘ วัน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๙๑.๓๙ ๗.๕๘ วัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๓.๔๗ ๗.๖๗ วัน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙๑.๐๒ ๗.๒๕ วัน 



 -๑๖๒-

ภาคผนวก  : ซ แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ประจาํป3 พ.ศ. ๒๕๕๕๖  
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
คําช้ีแจง  
 

 ๑. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงค�เพ่ือเป น
เครื่องมือให6กรรมการสภามหาวิทยาลัยได6ประเมินการปฏิบัติหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะประเมิน
ระดับความสําเร็จ ตามบทบาท อํานาจ และหน6าท่ี รวมท้ังความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําผล
ประเมินตนเองมาปรับปรุง        การปฏิบัติหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให6เป นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อย$าง มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๒.  แบบประเมินชุดนี้แบ$งออกเป น ๒ ตอน คือ  
      ตอนท่ี ๑  บทบาทและหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประกอบด6วย 
          ๑.  ด6านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.๑ การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� 
  ๑.๒ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข6อบังคับของมหาวิทยาลัย 
        ๑.๓ การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู6บริหาร 
  ๒.  ด6านการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล 
  ๓.  ด6านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
      ตอนท่ี ๒  ข6อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. ในการตอบแบบประเมินขอให6ท$านพิจารณาว$าท$านได6ปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอยู$ในระดับใด และขอให6ทําเครื่องหมาย � ในช$องระดับการปฏิบัติตามความเป นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๖๓-

   ตอนท่ี  ๑    บทบาทและหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น'อย 
น'อย
ที่สุด 

๑.  ด'านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน'าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
๑.๑  การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร	      
 ๑)  มีส$วนร$วมในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย      
 ๒) แสดงความคิดเห็นและข6อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก6ไขนโยบายและแผนยุทธศาสตร�      
 ๓) เสนอความคิดเห็นใหม$ ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
 ๔) เสนอแนะโครงการต$าง ๆ ท่ีสอดคล6องกับพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร� 

    ของมหาวิทยาลัย 
     

 ๕) มีส$วนร$วมในการกําหนดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย      
 ๖) มีส$วนร$วม ส$งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย      
     ๑.๒  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข'อบังคับของมหาวิทยาลัย      
 ๑) พิจารณาออกระเบียบ ข6อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชน�ส$วนรวม        
 ๒) มีความเข6าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกฎหมายต$าง ๆ 

    ท่ีเก่ียวข6องกับมหาวิทยาลัย 
     

 ๓) มีความเข6าใจบทบาทและหน6าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยว$ามีหน6าท่ีกําหนด 
    นโยบาย และกํากับ มิใช$ลงไปปฏิบัติหน6าท่ีท่ีเป นกระบวนการบริหารจัดการ 
    ของมหาวิทยาลัย 

     

 ๔) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของมหาวิทยาลัยอย$างเคร$งครัด      
 ๕) เร$งรัดให6มีการออกกฎ ระเบียบ และข6อบังคับ เพ่ือใช6ในการบริหารจัดการ  

     ของมหาวิทยาลัย 
     

 ๖) ป̀องกันไม$ให6เกิดการมีผลประโยชน�ทับซ6อนข้ึนในสภามหาวิทยาลัย      
     ๑.๓  การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู'บริหาร      
 ๑) มีส$วนร$วมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม นโยบายและแผน 

    ยุทธศาสตร� 
       

 ๒) มีส$วนร$วมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย      
 ๓)  มีส$วนร$วมในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างต$อเน่ือง      
 ๔) มีส$วนร$วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู6บริหารของมหาวิทยาลัย      
 ๕) มีส$วนร$วมในการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

    และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
     

 ๖) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข6อสังเกตและข6อเสนอแนะของ 
    สภามหาวิทยาลัย 

     

  ๗) ท$านเห็นว$าข6อสังเกตและข6อเสนอแนะ รวมท้ังความคิดเห็นของกรรมการสภา 
     มหาวิทยาลัย ถูกนําไปใช6ประโยชน�ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพียงใด 

     

 
 
 
 
 
 
 



 -๑๖๔-

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น'อย 
น'อย
ที่สุด 

๒.  ด'านการปฏิบัติงานโดยใช'หลักธรรมาภิบาล      
 ๑) ท$านปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และเป̀าหมายตามภารกิจ 

    ของมหาวิทยาลัย และประโยชน�สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล Effectiveness) 
     

 ๒) ท$านกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให6เกิดประโยชน�   
     สูงสุด คุ6มค$ากับการใช6ทรัพยากร  (หลักประสิทธิภาพ Efficiency) 

     

 ๓) ท$านสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการตอบสนองต$อผู6รับบริการ และผู6มีส$วนได6เสีย 
    ทุก ๆ กลุ$ม (หลักการตอบสนอง Responsiveness) 

     

 ๔) ท$านแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน6าท่ี และผลงานต$อเป̀าหมาย รวมท้ัง 
    สํานึกในการรับผิดชอบต$อปQญหาของมหาวิทยาลัย  
    (หลักความรับผิดชอบ Accountability) 

     

  ๕) ท$านปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงข6อสงสัยและตรวจสอบ 
     ได6 (หลักความโปร$งใส Transparency)  

     

 ๖) ท$านสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วนของมหาวิทยาลัย และ 
    ผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมีส$วนร$วม Participation) 

     

 ๗) ท$านสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ  
    ในการดําเนินงานให6แก$ส$วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
    (หลักการกระจายอํานาจ Decentralization) 

     

 ๘) ท$านใช6อํานาจ และหน6าท่ีของกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข6อบังคับใน 
    การปฏิบัติงานด6วยความเป นธรรม และไม$เลือกปฏิบัติ (หลักนิติธรรม Rule of Law) 

     

 ๙) ท$านฺปฏิบัติต$อคณาจารย� บุคลากรฺ และผู6รับบริการอย$างเท$าเทียมกันโดยไม$ 
     แบ$งแยก (หลักความเสมอภาค Equity) 

     

 ๑๐) ท$านตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุม  โดยคํานึงถึงประโยชน�ของ 
       ส$วนรวมเป นสําคัญ (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ Consensus Oriented) 

     

 ๓.  ด'านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
  ๑) ท$านได6รับเอกสารประกอบการประชุมล$วงหน6า ในระยะเวลาท่ีเพียงพอต$อ   

     การศึกษาเอกสาร 
     

   ๒) ท$านศึกษาระเบียบวาระการประชุมก$อนการประชุม      
  ๓) ท$านเตรียมข6อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถาม และให6คําแนะนํา รวมท้ังอภิปรายใน 

      ประเด็นต$าง ๆ  
     

   ๔) ท$านเข6าร$วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย$างสม่ําเสมอ      
   ๕) ท$านมีส$วนร$วมในการเสนอความคิดเห็นและข6อเสนอแนะท่ีเป นความรู6เฉพาะทาง 

      ของตนเอง หรือประสบการณ�ท่ีเก่ียวข6องมาใช6ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     

   ๖) ท$านนําเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต      
   ๗) ท$านนําเสนอข6อมูลอันเป นประโยชน�แก$มหาวิทยาลัย เพ่ือให6ตระหนักถึงบทบาท 

       ของอุดมศึกษา และสภาพแวดล6อมท่ีเป นจริงในสังคม 
     

   ๘) ท$านยอมรับมติและความเห็นท่ีแตกต$างของท่ีประชุม      
   ๙) ท$านให6ความสําคัญต$อการเก็บรักษาความลับ และไม$นําข6อมูลภายในไปเผยแพร$ 

      หรือใช6เพ่ือประโยชน�ส$วนตน 
     

 ๑๐) ท$านมีส$วนร$วมในการส$งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีงามให6กับมหาวิทยาลัยและตัว 
       สภามหาวิทยาลัยเอง 

     



 -๑๖๕-

           ตอนท่ี  ๒ ความคิดเห็นและข6อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ขอขอบพระคุณเป8นอย-างสูง  

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



 -๑๖๖-

ภาคผนวก : ฌ แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน'าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามเกณฑ	 
          การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

  แบบประเมินการปฏิบตัิตามบทบาทหน'าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
ตามเกณฑ	การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
คําช้ีแจง 
   การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงเป นไปตามเกณฑ�การประเมินผล
งานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน มีค$าระดับการปฏิบัติงาน ๕ ระดับ ดังน้ี 
    ระดับ ๕ หมายถึง ระดับการปฏิบัติดีมาก 
    ระดับ ๔ หมายถึง ระดับการปฏิบัติดี 
    ระดับ ๓ หมายถึง ระดับการปฏิบัติพอใช6 
    ระดับ ๒ หมายถึง ระดับการปฏิบัติต6องปรับปรุง 
    ระดับ ๑ หมายถึง ระดับการปฏิบัติต6องปรับปรุงเร$งด$วน 
   
ลําดับ

ท่ี 
รายการท่ีปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติงาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติพันธกิจครบถ'วนตามภาระหน'าท่ี ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย      
 ๑.๒ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย      
 ๑.๓ สภามหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข6อบังคับของมหาวิทยาลัย       
 ๑.๔ สภามหาวิทยาลัยมีการมอบให6ส$วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป นผู6ออก

กฎระเบียบ ประกาศและข6อบังคับสําหรับส$วนราชการหรือหน$วยงาน 
     

 ๑.๕ สภามหาวิทยาลัยกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการ
เปRดสอนของมหาวิทยาลัย 

     

 ๑.๖ สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$าง
ต$อเน่ือง 

     

 ๑.๗ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให6ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

     

 ๑.๘ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงาน วิทยา
เขตบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย� ส$วนราชการหรือหน$วยงาน
ท่ีเรียกช่ืออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะรวมท้ังการแบ$งส$วนราชการหรือ
หน$วยงานของส$วนราชการดังกล$าว 

     

 ๑.๙ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเข6า
สมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 

     

 ๑.๑๐ สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให6สอดคล6องกับ
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

     

 ๑.๑๑ สภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล6าฯ แต$งตั้งและถอด
ถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู6ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี       
ศาสตราจารย�และศาสตราจารย�พิเศษ 

     

 
 



 -๑๖๗-

 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการท่ีปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑.๑๒ สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู6อํานวยการ 

สถาบัน  ผู6อํานวยการสํานัก และผู6อํานวยการศูนย� หัวหน6าส$วนราชการ หรือ
หัวหน6าหน$วยงานท่ีเรียกช่ืออย$างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ ศาสตราจารย�เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย�  รองศาสตราจารย�พิเศษ ผู6ช$วยศาสตราจารย� และผู6ช$วย
ศาสตราจารย�พิเศษ 

     

  ๑.๑๓ สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการ
ส$งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

     

 ๑.๑๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ$ายจากเงินรายได6ของ
มหาวิทยาลัย 

     

 ๑.๑๕ สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบและข6อบังคับต$าง ๆ เก่ียวกับการบริหาร
การเงินการจัดหารายได6 และผลประโยชน�จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย โดย
ไม$ขัดหรือแย6งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข6อง 

     

 ๑.๑๖ สภามหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลั ยตามกฎหมายว$ าด6 วยระเบี ยบข6 าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข6าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

     

 ๑.๑๗ สภามหาวิทยาลัยแต$งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
หน่ึงบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือ
มอบหมายให6ปฏิบัติการอย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของ     
สภามหาวิทยาลัย 

     

 ๑.๑๘ สภามหาวิทยาลัยให6ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให6
อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและ
หน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

     

 ๑.๑๙ สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให6อธิการบดีหรือสภาวิชาการ ปฏิบัติการ
อย$างหน่ึงอย$างใดอันอยู$ในอํานาจและหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

     

 ๑.๒๐ สภามหาวิทยาลัยส$งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนา
ความก6าวหน6าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร$วมกันกับสถาบันอ่ืน 

     

 ๑.๒๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได6
ระบุให6เป นหน6าท่ีของผู6ใดโดยเฉพาะ 

     

๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร	 ทิศทาง กํากับนโยบาย ข'อบังคับ ระเบียบ 

 ๒.๑ สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดยุทธศาสตร� ทิศทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

     

     ๒.๒ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานให6เป นไปตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย  

     

 ๒.๓ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานให6เป นไปตามข6อบังคับและระเบียบ      
 ๒.๔ สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย      
 
 
 



 -๑๖๘-

ลําดับ
ท่ี 

รายการท่ีปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข'อบังคับของต'นสังกัด และหน-วยงานท่ีเกี่ยวข'อง 

 ๓.๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายว$าด6วยการศึกษาแห$งชาติ         
 ๓.๒ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายว$าด6วยระเบียบข6าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     

 ๓.๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
และเกณฑ�มาตรฐานท่ีเก่ียวข6อง 

     

 ๓.๔ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
 ๓.๕ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก      
 ๓.๖ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6อง 

เช$น พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  เป นต6น 
     

๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู'บริหารมหาวิทยาลัย 
 ๔.๑ สภามหาวิทยาลัยกํากับ การดําเนินงานของอธิการบดี คณบดีและ

หัวหน6าหน$วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท$าคณะ ตามแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย  
     

 ๔.๒ สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

     

 ๔.๓ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให6ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาการ
เ พ่ิมเ งินเดือนรายปSของผู6บริหาร ท่ีมิ ได6 เป นข6าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน$งอธิการบดี ของคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิม
เงินเดือนรายปSของผู6บริหารท่ีมิได6เป นข6าราชการพลเรือนฯ 

     

 ๔.๔ สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการดําเนินงานหน$วยงานภายในของ    
มหาวิทยาลัย และให6ข6อเสนอแนะต$อรายงานการดําเนินงานของหน$วยงาน 

     

 ๔.๕ สภามหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนย�การศึกษานอก
ท่ีตั้งให6เป นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

     

๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช'หลักธรรมาภิบาล 
 ๕.๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�และ

เป̀าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและประโยชน�สูงสุดของประชาชน (หลัก
ประสิทธิผล : Effectiveness) 

     

 ๕.๒ สภามหาวิทยาลัยกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให6
เกิดประโยชน�สูงสุด คุ6มค$ากับการใช6ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ : 
Efficiency) 

     

 ๕.๓ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให6บริการตอบสนองต$อ
ผู6 รับบริการ และผู6มีส$ วนได6 เสียทุก ๆ กลุ$ม (หลักการตอบสนอง : 
Responsiveness) 

     

 ๕.๔ สภามหาวิทยาลัยแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน6าท่ี และผลงาน
ต$อเป̀าหมายรวมท้ังสํานึกในการรับผิดชอบต$อปQญหาของมหาวิทยาลัย (หลัก
ความรับผิดชอบ : Accountability) 

     

 
 
 
 
 



 -๑๖๙-

ลําดับ
ท่ี 

รายการท่ีปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
  ๕.๕ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามหน6าท่ีอย$างตรงไปตรงมา สามารถ

ช้ีแจงข6อสงสัยและตรวจสอบได6 (หลักความโปร$งใส : Transparency) 
     

 ๕.๖ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและเปRดโอกาสให6ประชาคมทุกภาคส$วน
ของมหาวิทยาลัย และผู6มีส$วนได6เสีย มีส$วนร$วมในการดําเนินงาน (หลักการมี
ส$วนร$วม : Participation) 

     

 ๕.๗ สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ส$งเสริม ให6มีการกระจายอํานาจ ความ
รับผิดชอบ และการตัดสินใจในการดําเนินงานให6แก$ส$วนงาน และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย (หลักการกระจายอํานาจ : Decentralization) 

     

 ๕.๘ สภามหาวิทยาลัยใช6อํานาจ และหน6าท่ีของกรรมการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ  และข6อบังคับในการปฏิบัติงานด6วยความเป นธรรม และไม$เลือกปฏิบัติ                
(หลักนิติธรรม : Rule of Law) 

     

 ๕.๙ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติต$อคณาจารย� บุคลากรฺ และผู6รับบริการอย$าง
เท$าเทียมกันโดยไม$แบ$งแยก (หลักความเสมอภาค : Equity) 

     

 ๕.๑๐ สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุม 
โดยคํานึงถึงประโยชน�ของส$วนรวมเป นสําคัญ (หลักมุ$งเน6นฉันทามติ : 
Consensus Oriented) 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๗๐-

ภาคผนวก : ญ แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย 
 
 

แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดแูลตนเองที่ด ี
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
คําช้ีแจง 
  การประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค$าระดับการ
ปฏิบัติงาน             ๕ ระดับ ดังน้ี 
    ระดับ ๕ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
    ระดับ ๔ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
    ระดับ ๓ หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
    ระดับ ๒ หมายถึง ระดับการปฏิบัติน6อย 
    ระดับ ๑ หมายถึง ระดับการปฏิบัติน6อยท่ีสุด 
   

ด'านท่ี รายการท่ีปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มุ-งมั่นในการปฏิบัติตามหน'าท่ี ท่ีกําหนดไว'ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

รวมท้ังพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข'อบังคับ ท่ีเกี่ยวข'องอย-างครบถ'วนและมีประสิทธิภาพ   

 ๑.๑ พิจารณาอนุมัติหรือให6ความเห็นชอบต$อข6อเสนอแผนงาน โครงการ โดย
คํานึงถึงวัตถุประสงค�และประโยชน�ของมหาวิทยาลัยเป นสําคัญ     

     

 ๑.๒ เร$งรัดการออกข6อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ให6พร6อมต$อการใช6งานโดยผ$านการ       
พิจารณาตามข้ันตอนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

     

 ๑.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็นอย$างเสรี      
 ๑.๔ ดําเนินการประชุมให6เป นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว6      
 ๑.๕  ติดตามผลการดําเนินงานของหน$วยงานต$าง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยให6ข6อเสนอแนะไว6

ในท่ีประชุม 
     

 ๑.๖ จัดให6มีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปSของสภามหาวิทยาลัย      
 ๑.๗ จัดให6มีการเผยแพร$ให6ผู6มีส$วนได6ส$วนเสียและประชาคมของมหาวิทยาลัย      

รับทราบ 
     

 ๒.สนับสนุนและส-งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให'เป8นไปตามหลักธรรมาภิบาล   

 ๒.๑ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให6มีมาตรฐานการทํางาน      
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

     

     ๒.๒ มุ$งเน6นการพัฒนาคุณภาพภาวะผู6นําของบุคลากรทุกระดับ      
 ๒.๓ ส$งเสริมให6บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน6าท่ีด6วยความรับผิดชอบและมุ$งสู$      

ประโยชน�สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
     

 ๒.๔ มุ$งพัฒนาเจตคติและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให6ดีข้ึนเพ่ือให6สามารถดํารงชีพ      
อย$างมีศักดิ์ศรี 

     

 ๒.๕ กํากับดูแลกระบวนการทํางานด6านต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให6เกิดความถูกต6อง      
รวดเร็ว ทันเวลา โปร$งใส และตรวจสอบได6 

     

 ๒.๖  สนับสนุนการสร6างค$านิยมให6ยึดมั่นในความซ่ือสัตย�สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ     
ข6อบังคับ มีความเสมอภาคและเป นธรรม 

     



 -๑๗๑-

ด'าน
ท่ี 

รายการท่ีปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. มุ-งเน'นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีได'รับการยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย 

 ๓.๑ ให6ความสําคัญกับการจัดทํานโยบายและอนุมัติแผนของมหาวิทยาลัยท่ี
สอดคล6องต$อการเป นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

     

 ๓.๒ ทบทวนนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เมื่อบริบทอ่ืนท่ีเก่ียวข6องกับ      
องค�กรมีการเปลี่ยนแปลง 

     

 ๓.๓ เปRดโอกาสให6ประชาคมแสดงความคิดเห็น และร$วมวิพากษ� ในการกําหนด     
นโยบายเพ่ือนําไปสู$การปฏิบัติได6อย$างเป นรูปธรรม 

     

๔. สนับสนุนและส-งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู-ความเป8นเลิศ        
 ๔.๑  มุ$งเน6นการจัดการความรู6และพัฒนามหาวิทยาลัยให6เป นองค�กรแห$งการเรียนรู6      
 ๔.๒ มุ$งเน6นให6มีการสร6างนวัตกรรมในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ      
 ๔.๓ มุ$งเน6นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต6องการตลาดแรงงานและ

รองรับการเข6าสู$ประชาคมอาเซียนและสากล 
     

 ๔.๔ มุ$งเน6นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต6องการ      
ของสังคม 

     

 ๔.๕ มุ$งเน6นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย�ในการพัฒนาไปสู$ความ     
ก6าวหน6าทางวิชาการ 

     

 ๔.๖ มุ$งเน6นการจัดการศึกษาให6เป นไปตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ�      
มาตรฐานท่ีเก่ียวข6อง 

     

๕. สนับสนุนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย-างสม่ําเสมอ  

 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย      
 ๕.๒ รายงานผลการควบคุมภายใน      
 ๕.๓ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง      
 ๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของหน$วยงานระดับคณะ      
 ๕.๕ รายงานสถานะทางการเงิน และงบประมาณ      
 ๕.๖ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ทุก ๖ เดือน      
 ๕.๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก      
 ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปS       
 ๕.๙ รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
     

๖. ส-งเสริมการกระจายอํานาจ และการมีส-วนร-วม 

 ๖.๑ กําหนดให6มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการด6านต$าง ๆ โดยมีประชาคม
ทุกภาคส$วนเป นองค�ประกอบ 

     

 ๖.๒ มีการมอบอํานาจให6ฝOายบริหาร โดยอธิการบดี ปฏิบติการอย$างหน่ึงอย$างใดอัน
อยู$ในอํานาจหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

     

 ๖.๓ เปRดโอกาสและส$งเสริมให6ประชาคมเข6ามามีส$วนร$วมและแสดงความคิดเห็น           
 ๖.๔ กําหนดให6มีการเสนอเรื่องเข6าสภามหาวิทยาลัย โดยผ$านการพิจารณากลั่นกรอง

จากคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต$าง ๆ  
     

 
 
 
 
 



 -๑๗๒-

ด'าน
ท่ี 

รายการท่ีปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๗. การเป]ดเผยข'อมูลข-าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย   

 ๗.๑ จัดให6มีการเผยแพร$ข6อมูลข$าวสาร ท่ีเก่ียวกับโครงสร6างองค�กร ระเบียบ  ข6อบังคับ 
และประกาศ รวมถึงกิจกรรมต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให6ประชาคมท้ังภายในและ
ภายนอกได6รับรู6อย$างต$อเน่ือง 

     

 ๗.๒ จัดให6มีการเผยแพร$ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยต$อประชาคมของ
มหาวิทยาลัย โดยผ$านช$องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

     

๘. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจําป3 

 ๘.๑ ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
 ๘.๒ ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหน6าท่ี      
 ๘.๓ ประเมินการปฏิบัติงานโดยใช6หลักธรรมาภิบาล      
 ๘.๔ ประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน6าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ�การ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
     

 ๘.๕ ประเมินการมีส$วนร$วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต$อการดําเนินงานหรือ       
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

     

 ๘.๖ ประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของ           
สภามหาวิทยาลัย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๗๓-

ภาคผนวก  : ฎ คําส้ังแต-งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๗๔-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๗๕-
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