
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  อุปนายกสภา 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา
๕. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายเสกสรรศ ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ดร.จักรพรรด ิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการสภา 
๑๓.  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
    มหาวิทยาลัย  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการสภา 
๒๑. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์        กรรมการสภา 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๒. นายธงชัย  ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒/๓๐ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๓. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๔.    รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ 
๕. ดร.ปาริชาติ นิติมานพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๖.  ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อ านวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
๗. นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย 
๘. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     

     ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๙.    นางจันทรา เลิศอนันต ์  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
           ๑.๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๑๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ นั้น เนื่องจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าว ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งใหม่ และได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไปแล้ว จ านวน ๑๑ ราย ดังนี้ 
   ๑. นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒. นายจักรพรรดิ  วะทา  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔. นายธงชัย  ศรีดามา  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๕. นายนิคม  กฤษณรังคุณ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๖. นายนิคม  ระวียัน  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๗. นายบุญลือ  ทองอยู่  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๘. นายประหยัด  พงษ์ด า  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๙. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๐. นายสายหยุด  จ าปาทอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๑. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๓/๓๐ 
 

   บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕             
เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
          ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ได้แก่          
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพลวัต โดยเป็นการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย รวมระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ได้จัดท าเอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เพ่ือเผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงานรวมทั้งน าเสนอทิศทางการด าเนินงานของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ในอนาคต 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาพรรณ  อมตะเดชะ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี น าเสนอ
รายงายผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๘ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น ๕๓ คน  โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ จัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา การเปิดต้อนรับให้นักเรียน
ได้มาเยี่ยมชม การจัดประชุมผู้ประกอบการพบปะนักศึกษา การฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์มากท่ีสุด รวมทั้งการจัดอบรมบุคลิกภาพแก่นักศึกษา  
 ๒. ด้านการวิจัย ศูนย์ฯ ได้ท าวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี 
การวิจัยเรื่อง ข้าวอินทรีย์ของชุมชนโคกโคเฒ่า และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ เรื่อง         
จิตรกรรมร่วมสมัยครีมและสีน้ า ณ หอศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งการท าวิจัยชุมชนใน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ ลาดน้ าเตียน ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาร่วมในกระบวนการจัดท าประชาคมกับชุมชนเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการวิจัยแก่นักศึกษา รวมถึงอาจารย์ผู้สอนได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการสอนด้วย 
 ๓. ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม ด าเนินโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ 
รวมถึงการร่วมเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการภายในจังหวัด มีการฝึกอบรมภาษาจีนบริการแก่ประชาชน 
รวมทั้งการน าของดีจากจังหวัดสุพรรณบุรี ออกสู่ตลาดโลก การจัดมหกรรมอาหารอร่อยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๔/๓๐ 
 

ได้ร่วมมือกับจังหวัดประจ าทุกปี นอกจากนี้มีการบริการวิชาการผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่นไทย คนสุพรรณบุรี 
๙๙.๒๕ MHz ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  
 ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ
โครงการแห่เทียน โครงการไหว้ครู และโครงการลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยจัดนักศึกษาฝึกซ้อมการแสดง ชุดกระทงวัฒนธรรม โดย
เข้าร่วมแสดงงานลอยกระทงประจ าปี วัดหน่อสุวรรณ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และมี
การติดตามผลการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมจัดท า
แบบส ารวจความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน     
การสอน  

การประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ศูนย์การศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้           
ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ และได้ประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์การประกันคุณภาพจากหน่วยงานส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ 

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑  การจัดการความรู้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สู่ประชาคมและสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒  การบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
 มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามแผนการบริการสังคมของศูนย์ จ านวน

ทั้งสิ้น ๘ โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนฯ และมีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านทาง
สถานีวิทยุชุมชน คนสุพรรณบุรี ๙๙.๒๕ MHz และมีการขยายการประชาสัมพันธ์มายังสถานีวิทยุแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐๒.๒๕ MHz และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีส่วนร่วมกับทางจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เช่น กิจกรรมบริการวิชาการ ณ สวนเฉลิมภัทรมหาราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส) โดยมีกิจกรรมตลอด
ทั้งปี และเวียนกันทุกหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทั้งชุมชนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑  ก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนโดยค านึงถึงรากฐานความเป็นมาเพ่ือสร้างความแตกต่าง            
บนความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒  จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทั้งในศาสตร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและศาสตร์
อ่ืน ๆ ให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓  พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริม รักษามาตรฐานการจัดการศึกษา 
 มีการด าเนินการ คือ พานักศึกษาศึกษาดูงานตามหน่วยงานที่ให้ความรู้และนวัตกรรม

ใหม่ ๆ แก่นักศึกษา ทั้งยังมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการด้วยตนเอง เพ่ือให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาที่พบเจอด้วยเหตุและผลได้ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑  สร้างระบบกลไกในการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒  เผยแพร่วัฒนธรรม 
 มีการด าเนินการ คือ มีแผนงานศิลปวัฒนธรรมตามวันส าคัญของประเทศไทยและมีการ

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านทางการแสดงนาฏลีลา ในวันลอยกระทง วัดหน่อสุวรรณ ต าบลโคกโคเฒ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑  พัฒนาการจัดการศึกษาในสาขาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การพัฒนานักศึกษาสาขาทางวิทยาศาสตร์ 
 เนื่องจาก ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี ไม่มีนักศึกษา สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ 

จึงไม่มีการด าเนินการตามกลยุทธ์นี้ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑  ก าหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและเพ่ือสังคม 
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กลยุทธ์ที่ ๕.๒  การเผยแพร่และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 มีระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ 

ของศูนย์การศึกษา และมีการด าเนินการวิจัยชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน เช่น โครงการวิจัย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมชุมชน ไทยโซ่ง และแนวทางการพัฒนาข้าวอินทรีย์ 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑  สร้างระบบและกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๖.๒  ปรับระบบและโครงสร้างภายในเพื่อพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๖.๓  มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ ๖.๔  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลวัต 
กลยุทธ์ที่ ๖.๕  การทบทวนทิศทางกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างภายใน ส่วนงาน และบุคลากร เพ่ือเรียนรู้งาน ๑ คนต้องท าได้มากกว่า 

๑ งาน เป็นการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการเรียนรู้งานไปพร้อมกัน ทั้งยังมีการวางแผน ปรับเปลี่ยนด้านกลยุทธ์
ของศูนย์ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับชุมชน และให้ความส าคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากโครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนต้นแบบ และยังมุ่งเน้นให้บุคลากรมีการท าประเมินคุณภาพของทุกส่วน
งาน โดยการมอบหมายการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประกันคุณภาพด้วยเช่นกัน 

ทิศทางการด าเนินงานในอนาคต  มีความพร้อมที่ จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  
Economic  Community : AEC) โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เริ่มจากการวางแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นการตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่ขณะเดียวกันยังมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับจากชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง และเป็นที่พ่ึงทางปัญญาของสังคมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่เก่ง 
ดี มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีวัฒนธรรมของ สวนดุสิต 

นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ยังให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และแนวทาง เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา               
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง ได้รู้จักศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี รวมถึงควรมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นโดยเข้าร่วมงานประจ าปีของจังหวัด เช่น งานอนุสรณ์ดอน
เจดีย์ ซึ่งภายในงานจะมีการ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและจัดนักศึกษาในการให้ข้อมูลเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซึ่งงานดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน อาทิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุชุมชนด้วย 
 ๒. การวิจัยและการจัดแสดงนิทรรศการควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง เนื่องจากการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
สร้างสรรค์ทางวิชาการเรื่อง กิจกรรมร่วมสมัยครีมและสีน้ า หมายความว่าอย่างไรและเป็นเทคนิคอะไร 
 ๓. สิ่งที่ต้องชื่นชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี คือการน าวิทยุชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จั กของชุมชน ซึ่งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง อ่ืน ๆ ควร
ด าเนินการเช่นเดียวกัน  
 ๔. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานฯ หน้า ๒๑ ตารางการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการกับ               
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ต าแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท ควรใส่จ านวนเต็มไม่ควรมีจุดทศนิยม  
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 ๕. ตารางจ านวนนักศึกษาท่ีหมายเหตุว่าจ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนที่ท าการเรียนทุกหลักสูตรแต่ไม่ได้
สังกัด ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี หมายความว่าอะไร 

๖. การสื่อสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสามารถ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ TNN ๒๔ สถานีข่าว ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งจะมีเวลาให้ ประมาณ ๔–๕ นาที        
ซึ่งสามารถน าผลงานหรือข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เสนอในรายการดังกล่าวได้ โดยสามารถประสานงานกับ
คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งยินดีใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  
 ๗. ควรเพ่ิมเติมข้อมูล ส่วนที่ ๖ ทิศทางการด าเนินงานในอนาคต การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ฉะนั้นทิศทางในอนาคตในปี ต่อ ๆ มาจะต้องก าหนดว่าจะไปในทิศทางใด ซึ่งพิจารณาจากรายงาน
แล้วพบว่าเป็นการน าเสนอข้อมูลของปี ๒๕๕๕ และอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่อง EdPEx มหาวิทยาลัยเริ่มด าเนินการเมื่อ
ปลายปีที่ผ่านมา และมีความเด่นชัดในปีนี้ ซึ่งใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ยังไม่มีการพูดถึงกัน เพราะฉะนั้นหากมองเชิง
ลึกจะเหมือนกับว่า ส่วนที่ ๖ เป็นการเขียนของปี ๒๕๕๕ จึงขอฝากว่าภาพอนาคตในปี ๒๕๕๓ จะเกิดในปี ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๕ ซึ่งจะท าให้เห็นว่าปี ๒๕๕๔ และ ปี ๒๕๕๕ ศูนย์ได้ด าเนินการไปมากน้อยแค่ไหน และการเขียนทิศ
ทางการด าเนินงานในอนาคต ส่วนที่ ๖ จะต้องอยู่ในทิศทางการด าเนินงานในอนาคต ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
กับภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
 ๘. การเขียนข้อมูล ส่วนที่ ๖ ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตจะต้องพิจารณาว่าศูนย์ประเมินตนเอง เป็น
อย่างไร ตัวบ่งชี้ตัวไหนเป็นจุดอ่อนและจะปรับอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น  ผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ. ด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ มีผลการประเมิน ๑.๕ ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ า จึงควรน ามาเขียนทิศทางการ
ด าเนินงานในอนาคตได้ ซึ่งเป็นการประเมินจากจุดอ่อน และก าหนดทิศทางในอนาคตว่าจะท าอย่างไร จะต้อง
พิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่  

๙. ควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาบุคลากรอย่างไร  
 ๑๐. ภาพถ่ายกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓  เช่น ภาพถ่ายโครงการ มสด. ร่วมใจช่วยฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยน้ าท่วม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เป็นคนละ
ช่วงเวลา ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนของข้อมูลได้ 

 
ตอบชี้แจง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาพรรณ อมตะเดชะ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี กล่าว
ตอบชี้แจงว่า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี มีผลงานวิจัยทั้งหมด ๘ เล่ม โดยท างานร่วมกับคณะและ
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชน ต าบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้ศูนย์
ได้ด าเนินการแล้ว ส าหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางวิชาการเรื่อง กิจกรรมร่วมสมัยครีม
และสีน้ า หมายถึงการน าครีมบ ารุงผิวผสมกับสีอคีลิก และน ามาเพ็นท์ด้วยมือ และยินดีหากจะให้ศูนย์น ามา
แสดงให้สภามหาวิทยาลัยได้ชม เนื่องจากผลงานดังกล่าวได้รับการชื่นชมจาก สมศ. และ สกอ.  
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุชุมชน ศูนย์ได้ด าเนินการร่วมกับศูนย์ภัทรมหาราชินี และ
ขณะนี้ได้รับการทาบทามจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรายการโทรทัศน์ และจังหวัดราชบุรี เป็นรายการวิทยุ          
แต่ศูนย์ยังมีปัญหาด้านความพร้อมของอุปกรณ์ ซึ่งขอเวลาอีกประมาณ ๑ ปี จะสามารถด าเนินการเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนขึ้น 
 ศูนย์ฯ มีความพยายามในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพ่ือการตรวจประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด  
ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน พร้อมทั้งจะแก้ไขปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงาน
และน าเสนอต่ออธิการบดีต่อไป รวมถึงจะน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงการรายงานผลการด าเนินงานในปี
ต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งข้ึน    



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๗/๓๐ 
 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี ในฐานะอธิการบดี กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า นักศึกษา

หลักสูตรธุรกิจการบิน ที่พักหอพักศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี แต่เรียนในมหาวิทยาลัย เนื่องจากอาคาร
เรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นจ านวนนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน จึง
เป็นนักศึกษาที่ลงรหัสนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่พักที่ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์จึงรับจ านวนนักศึกษาตรงนี้ไป 
และมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารและการบริการที่ต้องไปฝึกปฏิบัติการที่ศูนย์
สุพรรณบุรี โดยมีรถบัสรับ-ส่งนักศึกษา ประกอบกับ ในช่วงน้ าท่วมก็ย้ายไปเรียนที่สุพรรณบุรีส่วนหนึ่ง รวมถึง
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่พักอยู่ที่ศูนย์สุพรรณบุรี อีกด้วย สาเหตุเนื่องจากสถานที่ยังไม่ลงตัว เมื่อ
อาคารเรียนที่ศูนย์สุพรรณบุรีแล้วเสร็จจะมีความชัดเจนในการนับจ านวนรวมกับทางศูนย์สุพรรณบุรี   

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

แล้วน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
       ๑.๓  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ตามที่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    
(สมศ.) ได้แต่งตั้งคณะผู้ประเมินภายนอก ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์และวิธีการที่ สมศ. ก าหนด
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ และ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น บัดนี้ผู้ประเมินฯ ได้จัดท าร่างรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินคุณภาพฯ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ คะแนนผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ ระดับคุณภาพ ดี ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะต้องพิจารณารับรองร่างรายงานภายใน ๑๕ วัน และน าเสนอ สมศ. ต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรจัดงานแถลงข่าว หรือประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณภาพฯ เพ่ือให้บุคคลทั่วไป

ได้รับทราบ 
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สามารถส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองเรียบร้อย
แล้ว 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๘/๓๐ 
 

 ๑.๔ รายงานการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 
 สรุปเรื่อง นายสวงค์  บุญปลูก  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอที่
ประชุมเรื่อง รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

กลุ่ มที่  ๑ ระบบรับตรง โควต้า พิ เศษ ประเภทความสามารถทางวิชาการ 
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนดีเด่น (ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)  มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น ๘๕๗ คน ทั้งนี้ 
ได้ช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งและภายในมหาวิทยาลัย 

กลุ่มที่ ๒ ระบบรับตรง นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น        
๒,๕๒๕ คน  

กลุ่มที่ ๓ ระบบ Admissions กลาง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ ทั้งสิ้น ๖๘๙ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว โดยได้นัดรายงานตัวในวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งมีข้อสังเกตว่า จ านวนนักศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
กับจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวสัมภาษณ์จะลดลงประมาณร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๔๐ ในแต่ละหลักสูตร 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติม ส าหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่ไม่ได้เข้าระบบ 
Admissions กลาง รวมทั้งหลักสูตรใหม่ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ คือ หลักสูตรการบริการลูกค้า 
ดังนั้น นักศึกษาที่รับสมัครในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีจ านวนไม่เกิน ๔,๗๙๑ คน ซึ่งเมื่อนักศึกษารายงาน
ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษามากกว่าแผนที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนมาก  
    
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๕๕ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

๑. หน้า ๕ ข้อความ “จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕” ให้เพ่ิมเติมค าว่า “ ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” ปรับใหม่เป็น          



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๙/๓๐ 
 

“จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕” 

๒. หน้า ๑๑ และหน้า ๑๒ แก้ไขค าผิด ค าว่า “มาตราฐาน” แก้ไขเป็น “มาตรฐาน” 
๓. หน้า ๑๓ การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ข้อ ๑ ข้อความ “ซึ่งการสอน

รายวิชาพ้ืนฐานต้องสอนด้วยศาสตร์” แก้ไขค าว่า “ศาสตร์” เป็น “ปราชญ”์ 
๔. หน้า ๑๕ วาระที่ ๕.๑ สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง..... แก้ไขค าว่า 

“สรุปผลการตรวจประเมินฯ” เป็น “รายงานการตรวจประเมินฯ” 
๕. หน้า ๑๖ ข้อ ๒ ข้อความ “จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐” แก้ไขเป็น “จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สอง

หมื่นบาทถ้วน)” 
๖. หน้า ๑๗ ข้อ ๓ ข้อความ “เป็นจ านวนเงิน ๑,๔๑๖,๙๒๐” แก้ไขเป็น “เป็นจ านวนเงิน 

๑,๔๑๖,๙๒๐ บาท” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

      ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๔(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ 
  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔๕)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๔ หน่วยงาน แบ่งเป็น 

หน่วยงานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
๑. ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ได้แก่ 

๑.๑ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาจากครึ่งหลักสูตรเป็นเต็มหลักสูตรของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ศก ๒๔๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๑.๒ การเปิดสอนหลักสูตรตามโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี               
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑๑ หลักสูตร 

๒. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕) ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ได้แจ้งไปยังกลุ่มงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ สลส. ๒๕๘/๒๕๕๕          
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

หน่วยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ 
๑. สภาวิชาการ เรื่อง การพิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๐/๓๐ 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๔(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
     ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๔ และการปรับแผนธุรกิจปี ๒๕๕๕ 
  ของโครงการโรงสีข้าว  ส านักกิจการพิเศษ 

   
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ๒๕๕๔ และการปรับแผนธุรกิจปี ๒๕๕๕ ของโครงการโรงสีข้าว  ส านักกิจการพิเศษ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินงานของ โครงการโรงสีข้าว  ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี ๒๕๕๔ กรอบระยะเวลาการรายงาน ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย           
งบการเงินซึ่งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้สามารถน ารายงานดังกล่าว รายงานผลประกอบการ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งจะแตกต่างกับการ
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะรายงานตามปีงบประมาณ  โครงการโรงสีข้าว ได้จัดท าเล่ม
รายงานประจ าปี ๒๕๕๔ ซึ่งรายงานประจ าปีนี้ เป็นการรายงานการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของโครงการทั้ง
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และการด าเนินงานด้านธุรกิจวิชาการ  

ส าหรับการด าเนินงานในปี ๒๕๕๕  ในภาพรวมยังด าเนินตามแผนธุรกิจปี ๒๕๕๕          
ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่จะมีการปรับเปลี่ยน 
สถาบันการเงินที่ให้เครดิตอยู่เดิม คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็น ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) โดยการรีไฟแนนซ์ในมูลหนี้เดิม พร้อมได้รับวงเงินสินเชื่อ (Credit Line) ส าหรับเพ่ิมก าลังการผลิต        
ให้มากกว่าจุดคุ้มทุน รวมถึงการก่อสร้างฉางข้าว และการค้ าประกันวงเงินส าหรับการเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปีของรัฐบาล โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต 
จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากจะสามารถใช้ก าลังการผลิตได้เกิน
กว่าจุดคุ้มทุน และสามารถลดการขาดทุนสะสมได้ 

ในการนี้  โครงการโรงสีข้าว  ส านักกิจการพิเศษ จึงขอน าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ และการปรับแผนธุรกิจปี ๒๕๕๕ พร้อมทั้งขอรับทราบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ต่อไป  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๔  และ
การปรับแผนธุรกิจปี ๒๕๕๕ ของโครงการโรงสีข้าว  ส านักกิจการพิเศษ 

 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. บทสรุปผู้บริหาร ข้อความ “ก็น่าจะยังประโยชน์ในรูปธรรมที่คืนกลับสู่สังคมได้” อยากให้แปล
ความหมายจากประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ถ้าพิจารณาจากกิจกรรมเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถน ามา
เพ่ิมเติมรายละเอียดได้ เช่น มีผลงานวิจัยจ านวนกี่เรื่อง ผลงานวิจัยมีการส่งผลต่อสังคมอย่างไร และการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนมีหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานกี่แห่ง เป็นต้น หากน ารายละเอียดต่าง ๆ              
มาเขียนเพ่ิมเติมจะสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยได้  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๑/๓๐ 
 

๒. การรีไฟแนนซ์ในมูลหนี้เดิม จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็น ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร รวมทั้งการก่อสร้างฉางข้าวควรระบุจ านวนเงินไว้ด้วย และถ้ามีอะไรแทรก
ซ้อนจะรองรับอย่างไร 

 

 ตอบชี้แจง 
  ๑. การรีไฟแนนซ์ในมูลหนี้เดิม มหาวิทยาลัยได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยจะต้องน้อยกว่าอัตราเดิม  
  ๒. การก่อสร้างฉางข้าว ราคาประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย
อาคารและเครื่องจักร ส าหรับการรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้รวมรายละเอียดที่เป็นหนื้สิน
ทั้งหมด กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่กรณีที่จะมีการกู้ยืมเพ่ือหมุนเวียน
กับข้าวนาปรังของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงยอดหนี้สินหมุนเวียน
จะคืนได้ในปี ๒๕๕๘ โดยนอกจากจะขอกู้ยืมและใช้คืนแล้ว ยังเป็นการน าเสนอความเคลื่อนไหวของโครงการฯ 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ส าหรับกรณีฉางข้าวใหม่ที่สร้างขึ้นมาสามารถเก็บข้าวได้เพ่ิม ๔,๐๐๐ ตัน (สี่พันตัน) 
ซ่ึงในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการฯ จะสามารถใช้หนี้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ หมด ส าหรับประเด็นความแทรกซ้อน
ที่คิดไว้ มหาวิทยาลัยได้มองในเรื่องความเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขไว้
เรียบร้อย ซึ่งการด าเนินงานโรงสีข้าวด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
            ๓.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.  .... โดยมี
สาระส าคัญดังนี้  
    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการพัฒนาและปรั บปรุงหลักสูตรตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา เพ่ิมสาขาวิชา และหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาค
ปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา         
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองกฎหมาย ในฐานะผู้รับผิดชอบ จึงได้
ด าเนินการยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 
๑(๓๐)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒(๓๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามล าดับก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ... ออกไปก่อน เนื่องจากต้องน าไปตรวจสอบและ
ปรับปรุงรายละเอียดใหม่อีกครั้ง              



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๒/๓๐ 
 

   บัดนี้ กองกฎหมาย และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะผู้รับผิดชอบ
ได้ตรวจสอบและปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา 
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 นายธนภูมิ  มาประเสริฐ  นิติกร กองกฎหมาย รายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อ ๒ เดิมจะมีค าว่า “นักศึกษา” เพ่ือให้ครอบคลุมปรับแก้ใหม่เป็น “ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป” 
 ข้อ ๓ บทวิเคราะห์ศัพท์ ค าว่า “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” ปรับปรุงใหม่เป็น “หมายถึง ค่าลงทะเบียน 
ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 ข้อ ๔ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยมีการแยกวงเล็บ เป็นค่าลงทะเบียน แบ่งเป็นค่ายืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา และค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา และค่าบ ารุงการศึกษา แบ่งเป็น ค่าวัสดุการศึกษา และค่าลงทะเบียน
เรียน อัตราต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ส าหรับอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษา 
เป็นไปตามเอกสานแนบท้าย ๑ 
 ข้อ ๕ นักศึกษา ที่ยกเลิกรายวิชาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือว่าเข้าเงื่อนไขต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย ๒  
 ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
 ข้อ ๘ ช าระค่าบ ารุงการศึกษาโดยก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
 ข้อ ๙ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๑๐ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับการอนุมัติจากรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่กู้เงินตามระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระเบียบกองทุนให้กู้ของรัฐบาลที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน หากไม่ลงทะเบียนหรือถอนลงทะเบียนทุกรายวิชาไปก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการ
ลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่ถือว่านักศึกษาได้ก่อหนี้แต่อย่างใด แต่หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นักศึกษาผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบจากหนี้ที่เกิดข้ึน 
 ในส่วนหมายเหตุ ได้เพ่ิมเติมข้อ ๒ และข้อ ๓ ดังนี้ 
 ๒. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ตามระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาเดิม 
 ๓. กรณีท่ีมีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจจัดแผนการเรียนแตกต่างจากแผนการเรียนที่ก าหนดโดยอาจ
เพ่ิมหรือลดหน่วยกิตของแต่ละภาคเรียน หรือจัดการเรียนในภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโดยไม่เก็บ
ค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม 
  
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ข้อ ๔(๑) ค่าลงทะเบียน แบ่งออกเป็น ค่ายืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา และข้อ ๔(๒) ค่าบ ารุงการศึกษา แบ่งเป็น ค่าวัสดุการศึกษา 
เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน และค่าลงทะเบียนเรียน เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียนแบบเหมาจ่าย  กับตาราง
เอกสารแนบท้าย ๑ ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๓/๓๐ 
 

 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ 
ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และนายสวงค์  บุญปลูก ในฐานะผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงดังนี้ 

๑. ข้อ ๑ ค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น ค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา กับค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในส่วน (๒)             
ค่าบ ารุงการศึกษา แบ่งออกเป็น ค่าวัสดุการศึกษา กับค่าลงทะเบียนเรียน ซึ่งอาจจะคล้ายกับ (๑) แต่มีค าว่า 
เรียนอยู่ ความต่างในตารางเห็นสมควรน ามาปรับปรุงตารางแนบท้ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า อาจจะแยกออก
เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒. การน าเสนอหลักสูตรจะต้องก าหนดค่าลงทะเบียนเรียนไว้ในหลักสูตร ซึ่งค่าลงทะเบียนจะสูงกว่า         
ค่าบ ารุงการศึกษา แต่ละหลักสูตรมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน กระบวนการเก็บค่าลงทะเบียนจึงแตกต่างกัน ส าหรับ
การปรับค่าลงทะเบียนใหม่ แบ่งออกเป็น ค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าศึกษา และค่าลงทะเบียนแรกเข้าศึกษา 
จะเรียกว่าค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียว ส่วนค่าบ ารุงการศึกษา เป็นค่าวัสดุการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน  
แต่เดิมเรียกว่าค่าหน่วยกิต โดยจะใช้แบบระบบเหมาจ่าย ดังนั้นจึงเรียกค่าลงทะเบียนเพื่อให้มีความสัมพันธ์กัน 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
      ๔.๑  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น 
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๑๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปนั้น ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ วรรคสาม “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายก
สภามหาวิยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเป็น 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 ที่ประชุมมีมติเลือก นายนิคม กฤษณรังคุณ  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 มติ  ที่ประชุม เลือก นายนิคม  กฤษณรังคุณ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๔/๓๐ 
 

     ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมานิจ  สุขสมจิตร  ให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๕ และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการด าเนินงานเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบต่าง ๆ ได้มีการกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพ่ือท าหน้าที่ในการให้
ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมี
รายนามดังนี ้

๑.  นายมานิจ  สุขสมจิตร     ประธานอนุกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล     รองประธานอนุกรรมการ 
๓.  นายนิคม  กฤษณรังคุณ       อนุกรรมการ 
๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์      อนุกรรมการ 
๕.  นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์      อนุกรรมการ 
๖.  นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร       อนุกรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย  แววเที่ยงธรรม    อนุกรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี       อนุกรรมการ 
๙.  ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ       อนุกรรมการ 
๑๐.  ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ       อนุกรรมการ 
๑๑.  นายธนภูมิ  มาประเสริฐ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.  นางสาวอุษณีย์  เพียรสุวรรณ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ประกิตธรรังษี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติม ๑ ราย คือ นางสาวกันวิศา            
สุขพานิช 
 

 มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 
              ๔.๓  การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน า เสนอที่ประชุมเรื่ อง  การพิจารณาแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมานิจ  สุขสมจิตร ให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๕/๓๐ 
 

๒๕๕๕ และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการด าเนินงานเกี่ยวกับด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
งบประมาณ ได้มีการกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
งบประมาณ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีรายนามดังนี้ 
   ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ        ประธานอนุกรรมการ 

 ๒. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ           รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายวีรยุทธ  ปั้นน่วม     อนุกรรมการ 
๔. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด อนุกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล     อนุกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ    อนุกรรมการ 
๗. ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ     อนุกรรมการ 

  ๘. นางสาวอุษณีย์  ชลเกตุ            อนุกรรมการ 
  ๙. นางมนต์นัทธ์  นาคนิยม            อนุกรรมการ 
  ๑๐. ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน            อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๑.  นางสาวศาสตริยา  ฉ่ าสมัย        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒. นางสาวกรรณิกา  พันนุรัตน์        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัยพ์สิน 
และงบประมาณ 
 
 มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัยพ์สิน และงบประมาณ 
 
      ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๓ และ ที่ ๙/๒๕๕๓ แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้ง
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน (ไม่รวม
ประธาน) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยค าแนะน าของประธานสภาวิชาการ โดยมี
รายนามดังนี ้

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์     กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  นิยมวิทย์     กรรมการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๖/๓๐ 
 

๔. ศาสตราจารย์ติน  ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ธีระ  รุญเจริญ     กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์นราศรี  ไววนิชกุล                  กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์ประนอม  โอทกานนท์     กรรมการ 
๘. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แพทย์หญิงสกาวรัตน์  คุณาวิศรุต      กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์         กรรมการ 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

๑.  เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 มติ  ที่ประชุม เลือก ดร.บุญลือ  ทองอยู่  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
และ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
          ๔.๕  การไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ของหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การไม่สามารถเปิดการเรียน       
การสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุมครั้งที่ 
๔(๑๘)/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้จัดท าแผนการเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ นั้น แต่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เนื่องมาจาก 
   ๑. ขณะนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดรับนักศึกษา รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้องต่อการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้การเปิดหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนมีความล่าช้าออกไป
กว่าที่ก าหนดไว้ 
   ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ยังคงมีนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่า ตกค้างอยู่จ านวนหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
ในขณะนั้นได ้
   ๓. ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดว่า หาก
ไมส่ามารถเปิดสอนได้ตามก าหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหลักสูตร จะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ความเห็นชอบ 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน              

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๗/๓๐ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงไม่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเมื่อน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วจะมีผลอย่างไร 
  
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวชี้แจงว่า เหตุผล
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเนื่องจากเป็นช่วงระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่  
เนื่องจากตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระบุไว้ว่าหากไมส่ามารถเปิดสอนได้ตามก าหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหลักสูตร 
จะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เนื่องจากจะมีผลต่อการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องมีการประเมินเมื่อสอนไปแล้วครึ่งหลักสูตร ดังนั้น เมื่อยังไม่ได้มีการเปิดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงจะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป   
 
 มติ  ที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบ การไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ไดข้องหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 
 ๔.๖  การพิจารณาหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต ของหนังสือส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๖๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
  และ ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และ หลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  
  ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสังเกต ของหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๖๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
และ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องส่งคืนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔) ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการพิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งคืนหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนตามข้อสังเกต ดังรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๖๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๕ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ) ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รวมทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) ซึ่งฝ่ายวิชาการ             
ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าควรปรับแก้ทั้ง ๒ หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พร้อมทั้งแยกเล่มหลักสูตรเพ่ือความสะดวกในการพิจารณาตีราคาวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๘/๓๐ 
 

พลเรือน (ก.พ.) ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตร เคยผ่านการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีข้อสังเกต และผ่านการพิจารณาจากประธานสภาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว  
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)   

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

                                (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
                             ๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

                                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
 ๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)   
 ๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                                   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   
  

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)   

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  

 ๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)   
 ๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๙/๓๐ 
 

               ๔.๗  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   สวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และแผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement  
   Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และแผนปรับปรุงคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด               
สรุปได้ดังนี้ 
  ด้วยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และแผนปรับปรุงคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตาม และการ
ประเมินตนเองและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะด าเนินการ
ตรวจประเมินระดับหน่วยงานระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และด าเนินการตรวจประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตัวบ่งชี้ของระดับมหาวิทยาลัย มีจ านวน ๔๙ ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพนโยบายสถานศึกษา ๓D     ๒ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       ๔ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้การด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ      ๑ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมและชุมชน        ๑ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามเกณฑ์ของ สมศ. ๑๘    ตัวบ่งชี้ 
 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๔๑)/

๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และแผนปรับปรุงคุณภาพ   (Quality 
Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ กล่าวเพ่ิมเติมว่า
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมหาวิทยาลัยน ามาประยุกต์ปรับเพ่ือให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย
และน ามาสู่แนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และส่วนที่ ๒ แผนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ สกอ.และ 
สมศ. เป็นระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ PDCA และน ามาสู่  
แผนด าเนินงานประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
หน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพตามพันธกิจ มีทั้งสิ้น ๔๙ ตัวบ่งชี้ โดยการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ในวันที่ ๑๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. สรุปโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ เอกลักษณ์และประเด็นการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมของหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าและศูนย์การศึกษา ที่เป็นการบูรณาการเข้าด้วยกัน ได้แก่ การ
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย บางโครงการหรือ
กิจกรรมฯ สามารถบูรณาการพร้อมกันได้ทั้ง ๓ ส่วนหรือไม่ และโครงการของโรงเรียนการเรือนเป็นช่องว่างอยู่
ยังไม่มีการระบุว่าเป็นการบูรณาการแบบใด 
 ๒. ควรปรับค่าเป้าหมายบางตัวชี้วัดใหม่ เช่นค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ด้านพยาบาลศาสตร์ มีการตั้งค่าเป้าหมาย ๒/๕ ข้อ เมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้อ่ืนจะ
ก าหนดค่าเป้าหมายที่เกินครึ่ง จะเห็นว่าค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่เกินครึ่ง ซึ่งพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
แล้วจะเห็นว่าการตั้งเกณฑ์ในข้อ ๓ ที่ก าหนดว่าหรือระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่ยาก หากปรับ
มาเป็น ระดับ ๔ หรือ ๕ แล้วเปลี่ยนระดับ ๓ เป็นระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยจะด าเนินการได้ง่ายกว่า  
 

ตอบชี้แจง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี และรองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว         

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ กล่าวตอบชี้แจงสรุปได้ดังนี้ 
๑. การบูรณาการสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการด าเนินการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรือการวิจัย  ซึ่งจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการไปให้บริการและ
ประสบการณ์พัฒนาการเรียนการสอน  และงานวิจัย หรือ ทั้งสองส่วน ฉะนั้นลักษณะการบูรณาการจึงเป็นทั้ง
การบูรณาการร่วมและบูรณาการแบบแยก  ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ สมศ. ก าหนด   
 ๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ด้านพยาบาล ส าหรับเกณฑ์
มาตราฐานข้อ ๓ ที่ระบุว่า มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทางด้านการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานระดับชาติหรือระดับภูมิภาคอาเซียน อาจตัดค าว่า ระดับภูมิภาคอาเซียน ออกได้ เพราะจุดมุ่งหมาย
คณะพยาบาลต้องการได้ระดับ ๔ เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อครั้ง จึงควรตั้งค่าเป้าหมายเป็นระดับ ๔/๕  

ส าหรับ เกณท์มาตรฐานข้อ ๒ ก าหนดว่ามีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
เผยแพร่หรือน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ มีผลงานเผยแพร่
ต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นต่อปี เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสามารถน าผลสอบของนักศึกษาพยาบาลมาใช้ได้
เนื่องจากปีนี้นักศึกษาพยาบาลที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หรือรายวิชากฎหมายพยาบาล  
ก็ผ่าน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งห้าหมวด ผ่าน  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถึงสามหมวด จึงไม่จ าเป็นต้องมีงานวิจัยเป็นข้อมูล
ในส่วนนี้    

เรื่องที่จะขอหารือที่ประชุมอีกเรื่อง คือ การประกันคุณภาพท าให้วัฒนธรรมสวนดุสิตเสียไปแต่เดิม          
สวนดุสิตไม่เคยมีวัฒนธรรมต้องท าค าสั่งการท ารายละเอียดต่าง  ๆ จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน             
คนสวนดุสิตก็จะเข้าไปช่วยกันท างานโดยไม่ต้องมีค าสั่ง แต่เมื่อมีระบบประกันคุณภาพ ทุกอย่างจะต้องท าเป็น
ค าสั่ง  งานใดงานหนึ่งหากตั้งค าสั่งไม่ครบคนท าก็ขาดก็เกิดเป็นปัญหาไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งไม่แน่ใจว่าระบบ
ประกันคุณภาพ กับระบบวัฒนธรรมของสวนดุสิต อะไรจะดีกว่ากัน แต่ก่อนวัฒนธรรมสวนดุสิตจะช่วยกัน ดูแล
กันอย่างดี หากมีบกพร่องก็จะช่วยกันลงไปดูแล จนกระทั่งได้เคยแย้งในประกันคุณภาพว่า หากประกันคุณภาพ
ให้ตกเพราะไม่มีค าสั่งในครั้งนี้จะยอมตก เพ่ือจะรักษาวัฒนธรรมสวนดุสิตเดิมที่เราเคยมี กระทั่งปัจจุบัน
กลายเป็นการแบ่งแยกกันท างาน ไม่ร่วมมือกันท างานเหมือนแต่ก่อน งานบางงานมีความจ าเป็นเร่งด่วน หากจะ
ท าค าสั่งก็จะไม่ทันต่อการท างาน หลายคนก็มีก าลังใจที่จะช่วยอย่างดี  มีใจที่จะท าให้กันหรือเดินไปดูงานให้กัน 
ช่วยกันท า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างความอึดอัดใจ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าลายวัฒนธรรมสวนดุสิต ความร่วมมือ
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เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสวนดุสิตจนกระทั่งค าว่า Unity ของคนสวนดุสิต ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีค าสั่ง และเมื่อมี
ค าสั่งก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่งานของตัวเอง จึงอยากหารือที่ประชุมหากปีนี้สวนดุสิตจะยอมตก เพ่ือจะรักษาวัฒนธรรม
เดิมของสวนดุสิต ที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน   
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และแผนปรับปรุงคุณภาพ  (Quality Improvement Plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
     ๔.๘  (ร่าง) แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาทักษะการ               
ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
แข่งขันในโลกของการท างานในอนาคต เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘              
แผนดังกล่าวจะเริ่มพัฒนานักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และประเมินความส าเร็จของแผนเมื่อ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๔๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นแผนเร่งรัดพัฒนา หรือเป็นแผนปฏิบัติการปกติ หากเป็นแผนเร่งรัดควรเพิ่มเติมในเรื่องของ
ความเร่งด่วนของแผน 

๒. นวัตกรรมต่าง ๆ มีแผนปฏิบัติการ Action plan รองรับหรือไม่  
 ๓. จุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวเน้นการน าภาษาอังกฤษไปใช้หรือเน้นที่การสอบวัดผลผ่าน 
 ๔. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้บรรลุผล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยมีความโดนเด่นทางด้านภาษาอีกด้วย 
 ๕. หลักสูตรแต่ละหลักสูตรควรจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเริ่มต้น
และเร่งรัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น  
 ๖. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการใช้ภาษาไทยควบคู่ไปด้วยเนื่องจากพบว่าปัจจุบันยังมีการใช้
ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้อง 
 ๗. การเรียนการสอนที่ดีส่วนหนึ่งต้องมาจากแม่พิมพ์ที่ดี ฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรให้อาจารย์ผู้สอน
พัฒนาตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญและช านาญในการสอนเพ่ือถ่ายทอดไปสู่นักศึกษา 
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 ตอบชี้แจง 
 ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อ านวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวตอบชี้แจงประเด็น        
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้

๑. แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘  จัดท าขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จบการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดเป็นแผนเร่งรัดพัฒนา เนื่องจากมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผน 

๒. การจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) มหาวิทยาลัยจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และ ๒) สถาบันภาษาฯ ผลิตสื่อขึ้นเองเพ่ือให้ตรง
ต่อความต้องการของแต่ละหลักสูตร ส าหรับการด าเนินการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วยคณบดีทุกคณะ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ให้
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร  

๓. จุดมุ่งหมายของแผนฯ เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาจึงต้องมีการทดสอบประเมินเพ่ือวัดความ 
ส าเร็จว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ฉะนั้นแบบทดสอบที่จัดท าขึ้น เพ่ือวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ผลทั่วไป จะเป็นแบบทดสอบที่สถาบันภาษา จัดท าขึ้น โดยจะก าหนดเป็นช่วงชั้นคะแนนและมีการอธิบาย
ความหมายก ากับไว้ด้วย ซึ่งจะประเมินเมื่อนักศึกษาเรียนจบในแต่ละปี ว่าได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ และน า
ข้อมูลสรุปรายงานผลความก้าวหน้าเสนอไปยังหลักสูตรต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 
  ๔.๙ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
          สรุปเรื่อง      เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วยปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จึงท าให้การอนุมัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ล่าช้ากว่าก าหนด ส านักงบประมาณจึงอนุมัติให้ส่วนราชการใช้
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งมี
ประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินทั้งสิ้น 
๙๒๖,๘๑๘ ,๔๐๐ บาท (เก้าร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนหนึ่ งหมื่นแปดพันสี่ ร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย                     
เงินงบประมาณแผ่นดิน ๕๑๘,๘๓๓,๒๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)       
เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (เงินกู้ SP๒) ๗,๕๖๙,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) เงินโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาฯ ๓๓,๔๙๒,๒๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน) และเงินบ ารุงการศึกษา ๓๖๖,๙๒๓,๖๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 
   ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔๐)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการ          



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๓/๓๐ 
 

ด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๔(๓๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๕(๓๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน น าเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติมดังนี ้
 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น
๙๒๖,๘๑๘,๔๐๐ บาท (เก้าร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น  

  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน     ๕๑๘,๘๓๓,๒๐๐  บาท 
  ๒. เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (เงินกู้ SP ๒) ๗,๕๖๙,๔๐๐  บาท 

 ๓. เงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยาฯ ๓๓,๔๙๒,๒๐๐  บาท 
 ๔. เงินบ ารุงการศึกษา ๓๖๖,๙๒๓,๖๐๐  บาท 

                             จ าแนกตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินกู้ 
SP ๒ 

โครงการ
ช่วยเหลือ 

ฟื้นฟู 
เยียวยาฯ 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวม ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๒.๓๑    ๑๒.๓๑ ๑.๓๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ 
(Identity) โดดเด่นเป็นของตนเอง 

๓๑๘.๒๐ ๗.๕๗  ๒๔๘.๙๘ ๕๗๔.๗๕ ๖๒.๐๑ 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทย ๔.๐๕    ๔.๐๕ ๐.๔๔ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความเข้มแข็งของ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

๑๓๓.๔๑   ๕๗.๕๔ ๑๙๐.๙๕ ๒๐.๖๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างและน าองค์ความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๑๖.๘๐   ๑๐.๔๑ ๒๗.๒๑ ๒.๙๔ 

กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการเชิงพลวัต ๓๔.๐๖  ๓๓.๔๙ ๕๐.๐๐ ๑๑๗.๕๕ ๑๒.๖๘ 
รวม ๕๑๘.๘๓ ๗.๕๗ ๓๓.๔๙ ๓๖๖.๙๓ ๙๒๖.๘๒ ๑๐๐ 

 
 

 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัดประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๗ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.) จ านวน ๑๗ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มี ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 (๑) กลยุทธ์ที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์ค่าเป้าหมายใหม่ ระดับ ๕ มีมูลค่าจากทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ ๐.๕ ของงบวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 
จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ 

(๒) กลยุทธ์ที่ ๖  ตัวชี้วัดที่ ๗ ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์/ค่าเป้าหมาย (ใหม่)  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๔/๓๐ 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานทางการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

เกณฑ์ : 
ระดับ ๑ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับ ๒ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานหลักมีการจัดท าโครงร่างองค์กร 
ระดับ ๓ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานหลักมีการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการด าเนินงาน 
ระดับ ๔ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานหลักมีการเชื่อมโยงโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ในหมวด  
           ต่างๆ รวมทั้งมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับ ๕ น ารายงานการประเมินตนเองมาวิเคราะห์หาโอกาสเพื่อการพัฒนาและน าไป    
           เชื่อมโยง  

 ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 
 
 ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
  Specialization การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย 
  Uniqueness การมีเอกลักษณเ์ฉพาะของสวนดุสิตที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแต่เดิม 
  Relationship การเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในและความร่วมมือกับภายนอก 
  Valuableness ความมีคุณค่าในความรู้สึกของประชาคมและสังคม 
 
  Identity การมุ่งเน้นอัตลักษณ์ ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
     อุตสาหกรรมอาหารการศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และ 
     พยาบาลศาสตร์ 
  Variation ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  Attraction ความมเีสน่ห์ดึงดูดใจจากบุคลิกเฉพาะทั้งด้านวิชาการและความมี 
     สุนทรียศาสตร์ของทั้งบุคลากรและนักศึกษา 
  Balance มีความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร 
  Innovation การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
  Learning การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  Initiator การมีลักษณะของการเป็นผู้ริเริ่ม 
  Total Quality การสร้างคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ  
  Young Blood การพัฒนาคนรุ่นใหม่ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่าตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) จ านวน ๑๗ ตัวชี้วัด ควรปรับค่าเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากค่าเป้าหมายตัวชี้วัดบางตัวมีค่า
เป้าหมายที่ต่ า เช่น  ๓ ข้อ/๕ ข้อ, ๔ ข้อ/๖ ข้อ, ๔ ข้อ/๗ ข้อ, และ ๖ ข้อ/๙ ข้อ เป็นต้น 
 
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวชี้แจงว่า แผนการปรับปรุงคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เสนอในแผนการปรับปรุงคุณภาพ ประจ าปี



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๕/๓๐ 
 

การศึกษา ๒๕๕๔ ฉะนั้นค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวจึงเป็นไปตามแผนการปรับปรุงคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากงานมาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ งานประกันคุณภาพจาก สกอ.และแผนปฏิบัติ
ราชการฯ จาก กพร. จึงท าให้มีความเหลื่อมกันอยู่เล็กน้อย แต่จะต้องมีความสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละปีก็
ตาม ซึ่งแผนการปรับปรุงคุณภาพจะต้องเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการด าเนินการไปได้  ซึ่งต้องน า
กลับไปปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง 

บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี 
 

           สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต าแหน่งอธิการบดี โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ือให้การ
บริหารงานและการด าเนินงานด้านพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายปีของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ดังต่อไปนี้    
   ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ      ประธานกรรมการ 
  ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง กรรมการ 
  ๓. นายนิคม ระวียัน กรรมการ  
  ๔. ดร.จักรพรรดิ  วะทา กรรมการ  
  ๕. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการ  

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการ 
 ๗. นางจันทรา  เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. นางสาวปัทมา  ลักษณะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเพ่ิม
เงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบด ี
  
 มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
                 
               ๕.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ 

eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) ส าหรับ
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๖/๓๐ 
 

 

         สรุปเรื่อง         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการ 
เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat 
University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้
ด าเนินโครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning 
Rajabhat University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปี ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. ผลิตสื่อ eDLRU เพ่ิมข้ึนในระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑ – อนุบาล ๓) ๕ กิจกรรม รวม ๒๕ ตอน  
๒. ผลิตสื่อ eDLRU เพ่ิมข้ึนในระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) ๘ กลุ่มสาระ รวม ๔๘ ตอน  
๓. น าสื่อไปเผยแพร่ให้กับครูที่สอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเพ่ือน าไปใช้ใน

โรงเรียน 
  ผลการประเมินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้สื่อ eDLRU พบว่าครูที่

เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการ ร้อยละ ๘๕.๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 
๘๕.๕๐ และสามารถน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๘๗.๕๑ ทั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๔๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย 
เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) 
ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
             ๕.๒  รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬา
ระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
    ๑. สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ “สงขลานครินทร์
เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๑๑ ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง 
กรีฑา เทควันโด คาราเต้โด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ า ลีลาศ วอลเล่ย์บอลชาย–หญิง และวอลเล่ย์ 
บอลชายหาดชาย–หญิง ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอยู่ในล าดับที่ ๑๒ จาก ๑๑๗ สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน และเป็นล าดับที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมการแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล ๙ เหรียญทอง 
๑๑ เหรียญเงิน ๘ เหรียญทองแดง  
   ๒. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๓๑ “วลัยลักษณ์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช รัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม รวมทั้งมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง มีความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๗/๓๐ 
 

นโยบายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ส่งทีมร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑  “วลัยลักษณ์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๔ ประเภทกีฬา จากกีฬาที่ท าการแข่งขันทั้งหมด ๑๗ ประเภทกีฬา ได้แก่ กอล์ฟทีม
ผู้บริหาร แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และสนุกเกอร์ รวมนักกีฬาทั้งสิ้น ๓๐ คน ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ได้ล าดับที่ ๒๙ จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๔๙ สถาบัน สรุปจ านวนเหรียญที่ได้รับ ๒ เหรียญเงิน       
๓ เหรียญทองแดง  
    ๓. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่  ๓๐            
“นครขอนแก่นเกมส์ ระหว่าง ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ า เปตอง กรีฑา เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตบอลชาย 
วอลเลย์บอล ชาย–หญิง และเซปักตะกร้อ ในนามสมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเภทผู้บกพร่องทางการได้
ยิน สรุปจ านวนเหรียญที่ได้รับ ๑๒ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง  

๔. การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รายการ “วอลเล่ย์บอลอาชีพซีเล็คทูน่า “เยาวชน        
ชาย-หญิง” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รายการ “วอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ประจ าปี ๒๕๕๕” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ส่งทีมวอลเลย์บอลในนาม “สโมสรวอลเลย์บอลสวนดุสิต – สุพรรณบุรี” เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพซีเล็คทูน่า “เยาวชน ชาย – หญิง” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๕  
ประเภททีมชาย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๒๔ ทีม ผลการแข่งขัน 
สโมสรวอลเลย์บอล สวนดุสิต – สุพรรณบุรี (ทีมชาย) ชนะเลิศการแข่งขัน ประจ าปี ๒๕๕๕ และได้ครองถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเวลา ๑ ปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ส่งทีมวอลเลย์บอลในนาม “สโมสรวอลเลย์บอล           
สวนดุสิต-นนทบุรี” เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ประจ าปี ๒๕๕๕ ระหว่างเดือนธันวาคม 
๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕ ผลการแข่งขัน สโมสรวอลเลย์บอลสวนดุสิต-นนทบุรี อยู่ในล าดับที่ ๕ จากทีมแข่งขัน
ทั้งสิ้น ๘ ทีม 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬาระดับ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                ๕.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 
               สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)        
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี ้
                            ได้            งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๙๒๖.๘๑ ล้านบาท โดยมี             งบประมาณ        

  ๑. เงิน                 
          ได้รับจัดสรร วงเงิน ๕๑๘.๘๓ ล้าน    โดยในไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔–

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๑๖๔.๕๖ ล้าน                  ๓๑.๗๒ ของงบประมาณ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๘/๓๐ 
 

แผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๒๓.๖๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน 
๕๒.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๑ ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 
   ๒. เงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
 ได้รับจัดสรรวงเงิน ๗.๕๗ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔–
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๑.๒๔ ล้าน                  ๑๖.๓๘ ข  เงินกู้โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕    ได้รับ       
   ๓. เงินโครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯ  
  ได้รับจัดสรรวงเงิน ๓๓.๔๙ ล้านบาท ในหมวดงบลงทุน จ านวน ๗ รายการ โดยได้
                                   ๖        คง                                ๑        ขณะนี้
                          โดย                                ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้วางแผน   
การเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ ๓ 
   ๔. เ                   
              ได้รับจัดสรรวงเงิน ๓๖๖.๙๒ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔–
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๒๑๙.๑๔ ล้าน  ท               ๕๙.๗๒ ข  เงินบ ารุง
การศึกษา   ได้รับ       
 
 
  ทั้งนี้ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕             
ไตรมาส ๒ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๔๑)/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุม               
ครั้งที่ ๕(๓๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อบแล้ว   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      ๕.๔ การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การปรับปรุงกรอบการประเมินผล
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕            
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี ้
 สืบเนื่องจากหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐  /ว  ๑๕ ส านักงาน กพร.ได้แจ้งการ
ปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้กอง
นโยบายและแผนได้แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ทางระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ที่ผ่านมาโดยกรอบที่ปรับปรุงใหม่จะมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ๓ ตัวชี้วัด คือ
 ๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
   ๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
   ๓ . ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๙/๓๐ 
 

   และมีการปรับลดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักใน ๒ ตัวชี้วัด เพ่ือน าคะแนนมาเฉลี่ยให้กับ
ตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติม ได้แก่  

๑. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน จากเดิมค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก ๕ คะแนน ปรับลดเป็น ๒.๕ คะแนน 
   ๒ . ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากเดิมค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก ๕ คะแนน ปรับลดเป็น ๓ คะแนน 
    ดังนั้นกรอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ จึงเพ่ิมจากเดิม ๘ ตัวชี้วัด เป็น ๑๑ ตัวชี้วัด คะแนนถ่วงน้ าหนักเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  ๑๑ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 
   ๑. ตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยต้องรายงาน  ๔ ตวัชี้วัด 
    ๑.๑ ตัวชี้วัดที่ใช้ผลจากตัวชี้วัด สกอ.  ๑ ตัวชี้วัด  

    ๑.๒ ตัวชี้วัดที่ใช้ผลจากกรมบัญชีกลาง ๑ ตัวชี้วัด 
    ๑.๓ ตัวชี้วัดที่ใช้ผลจากกระทรวงพลังงาน ๑ ตัวชี้วัด 
    ๑.๔ ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ๑ ตัวชี้วัด 

   ๒. ตัวช้ีวัดที่ไม่ต้องรายงานผล  ๗  ตัวช้ีวัด 
    ๒.๑ ตัวชี้วัดที่ใช้ผลจากกรมบัญชีกลาง ๓ ตัวชี้วัด 
    ๒.๒ ตัวชี้วัดที่ใช้ผลจาก ส านักงาน ก.พ.ร. ๒ ตัวชี้วัด 

   ๒.๓ ตัวชี้วัดที่ใช้ผลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ๒ ตัวชี้วัด 
   

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตัวชี้วัด        
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ รายงานประจ าปี โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต ในการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานประจ าปี โครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ รายงานประจ าปีฉบับดังกล่าวเป็นการรายงานปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
รวมกันในการด าเนินการและบริหารจัดการต่อเนื่องกันมา ๔ ปีแล้ว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันบ้าง ได้แก่ กระบวนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นต้น  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๓๐/๓๐ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานประจ าปี โครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิตในการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และ ๒๕๕๔ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๒(๒)/
๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 

  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


