
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

๑. นายมานิจ สุขสมจติร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

     ประธาน 

๒.  นายนิคม กฤษณรงัคุณ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  อุปนายกสภา 

๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๕. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๖. นายนิคม ระวียัน ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๗. นายเสกสรรศ ์ รอยลาภเจริญพร   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๘.  นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมศิรีสอาด ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๙. ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ด า ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๐. ดร. จักรพรรด ิ วะทา ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๑. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

     กรรมการสภา 

๑๔. ดร.จรินทร ์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

   มหาวิทยาลัย  กรรมการสภา 

๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์   จันทร์เจริญ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๘. นายสวงค์ บุญปลูก ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผูแ้ทนคณาจารย์       กรรมการสภา 

๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์ ผูแ้ทนคณาจารย์        กรรมการสภา 

๒๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผูแ้ทนคณาจารย์   กรรมการสภา 

๒๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผูแ้ทนคณาจารย์        กรรมการสภา 

๒๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒/๓๖ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 

๑. นางอรสา คุณวัฒน ์     ผูท้รงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

๒.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต   คุณานุวัฒน ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๓. ดร.วรานี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 

๔. ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม  

    ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๖. นายสมชัย วุฑฒิปรีชา กรรมการคณะกรรมการติดตามฯ 

๗. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ ศรีรอดบาง กรรมการคณะกรรมการติดตามฯ 

๘.  นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต กรรมการคณะกรรมการติดตามฯ 

๙. นางวิภารัตน์ ธรรมสโรช กรรมการคณะกรรมการติดตามฯ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์

๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์จริาพร สุวรรณเกษม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา เทียมบุญประเสริฐ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

๑๓. ดร.ชัยยศ ชาวระนอง รักษาการผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้  

    นครนายก 

๑๔. ดร.ญาลิสาฐ ต้นสอน ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผูอ้ านวยการ 

    กองนโยบายและแผน 

๑๕. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย            

                                                                            ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๖. นางจันทรา เลิศอนันต ์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

 ๑.๑ การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
 

สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและส่วน

ภูมภิาค ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓/๓๖ 

 

 ตามหนังสือที่กองกิจการในพระองค์ฯ แจ้งเรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา                   

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔               

โดยระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ วันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. 

และ ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ณ อาคารใหม ่สวนอัมพร นั้น บัดนี ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ 

ไปในการดังกล่าว เป็นวันที่ ๑๔ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลาและสถานที่คงเดิม 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ

การศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๑.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยศาสตราจารย์ 

ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ มีสาระส าคัญดังนี ้

    ด้วย มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ ารง-

เวช ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศักดา คงเพชร ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             

จงึเรียนเชญิอธิการบดีรว่มประชุมเพื่อรับนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมในวันและเวลา

ดังกล่าว 
 

    จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

        ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (กลุ่มรองอธิการบดี) 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (กลุ่มรอง

อธิการบดี) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารง

ต าแหน่งรองอธิการบดี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๒๓ ธันวาคม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๔/๓๖ 

 

๒๕๕๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔) อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓)(๔)และ(๕)           

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๓) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๑) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

จ านวนสองคน โดยให้กลุ่มรองอธิการบดีเป็นผู้มีสิทธิเลือก และ ข้อ ๘ ให้อธิการบดีประกาศผลการ

เลือกตั้ง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   

   ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว

เรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (กลุ่มรองอธิการบดี) คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร และ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (กลุ่มรองอธิการบดี) ประกาศ ณ 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ๑.๔ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว๑๕๔๓ 

   ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรือ่ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการ 

   จัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง หนังสือส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว๑๕๔๓ ลงวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยหลอมรวม ยุบรวม 

สถาบันอุดมศกึษา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัย 

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว๑๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการ

จัดตัง้มหาวิทยาลัยของรัฐโดยหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศกึษา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

   ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีความเห็นว่า

การจัดตัง้มหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหมก่่อใหเ้กิดปัญหาเกี่ยวกับความซ้ าซ้อน ท าให้การศึกษาขาดคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถรองรับนักศึกษาได้ 

และในอนาคตแนวโน้มจ านวนนักศึกษาอาจลดลง ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยของ

รัฐเพิ่มขึ้น จึงมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ การจัดตั้ง



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๕/๓๖ 

 

มหาวิทยาลัยของรัฐขึ้ นใหม่  ให้ใ ช้แนวทางการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษาตามที่

กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว๑๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

แนวทางการจัดตัง้มหาวิทยาลัยของรัฐโดยหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศกึษา 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

        ๑.๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรญิญากติติมศักดิ ์
 

 สรุปเรือ่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอทีป่ระชุม เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปริญญากิตติมศักดิ์  โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะด าเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่

สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วา่ด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อให้การพิจารณา

บุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงมีค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อท า

หน้าที่พิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยองค์ประกอบ

คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗ ประกอบด้วย 

๑. อธิการบดี เป็นประธาน  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพันธิน 

๒. รองอธิการบดี ซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคนเป็นกรรมการ  

๒.๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ 

๒.๒ ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ 

๓. คณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ 

๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์ 

๓.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง 

๓.๓ ผู้ช่วยศษสตราจารย์ยุพาภรณ์  ณ พัทลุง 

๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาพร  สุวรรณเกษม 

๓.๕ ดร.ปาริชาติ  นิตมิานพ 

๓.๖ ดร.เบ็ญจา  เตากล่ า 

๓.๗ ดร.กนกกานต์  วีระกุล 

๓.๘ ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๖/๓๖ 

 

๔. ผูแ้ทนจากสภาวิชาการ จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ ์ หรดาล 

๕. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ 

๖. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ 

ดร.จรนิทร์  สวนแก้ว 

  ให้รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา

กิตติมศักดิ ์
 

 ประธานที่ประชุมให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารที่จะน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ขอให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

สวนดุสิต ว่าด้วย การให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ ข้อ ๖ และการด าเนนิงานนั้นขอให้เป็นเรื่องลับ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

       ๑.๖ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน

ของศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ นครนายก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ นครนายก ได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ได้แก่ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม และด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพลวัต โดยการด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผน

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ การด าเนินกิจการของ

โรงสีข้าว และโฮมเบเกอรี่ ซึ่งได้ด าเนินงานเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

นครนายก ได้จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการ

ด าเนินงาน รวมทั้งน าเสนอทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ในอนาคต

ต่อไป 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์

การศกึษานอกที่ตัง้ นครนายก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๗/๓๖ 

 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

 ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก น าเสนอผล

การด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้เปิดการเรียน

การสอน ณ โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจ า 

และสถานที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาภาคปกติ วันธรรมดา และภาคปกติ วันเสาร์–อาทิตย์ 

รวมทั้งนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนย์การศึกษาฯ ได้รับ

การสนับสนุนด้านธุรกิจวิชาการจาก บริษัท โรงสีข้าว จ ากัด ที่เป็นแหล่งผลิต วิจัยศึกษาดูงานและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านข้าวให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการโฮมเบเกอรี่ ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และนักศึกษาของศูนย์การศึกษาฯ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

อาหารให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาตามโครงการสวนดุสิต

เสริมโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปิดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่เป็นแหล่งให้บริการด้านวิชาการ

ด้านการศึกษาปฐมวัยโดยเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับเด็กเล็กและอนุบาลส าหรับนักเรียนใน

พืน้ที่ เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัยส าหรับนักศึกษาและเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ศึกษาดูงานด้านการจัดการปฐมวัยของหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการวิจัยปฐมวัย  และในปี ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการยุบรวมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ปราจีนบุรี ให้จัดการเรียนการสอน             

ณ ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ นครนายก  

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

หลักสูตรการจัดการทั่วไป โดยมีบุคลากรในสายวิชาการ จ านวน ๑๖ คน (ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิ

การศกึษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน ปริญญาเอก ๒ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ คน) 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง ๑๒ คน และมีนักศึกษา จ านวน

ทั้งสิ้น ๒๐๓ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓๐ คน นักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู จ านวน ๗๓ คน    

 ทิศทางในอนาคต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์หลังจากที่

ได้รับการประเมินจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)            

(สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้ง ทบทวนจากรายงานประจ าปีในเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๔ เริ่มต้นจากการทบทวนวิสัยทัศน์ผ่านการวิเคราะห์ SWOT โดยดูจากพันธกิจ อัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย ขีดความสามารถของศูนย์การศึกษาฯ ได้แก่ อาคารสถานที่และศักยภาพของบุคลากร

เป็นหลักในการพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๘/๓๖ 

 

มหาวิทยาลัย โดยเน้นแนวคิดและผลักดันส่งเสริมการสร้างค่านิยมและให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

แสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์หรอืแผนปฏิบัติผา่นกลยุทธ์ของศูนย์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ปรัชญา  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล เป็นศูนย์การศึกษาที่มีความโดดเด่น 

(University of SMART) เป็นศูนย์กลางการวิจัยมุ่งบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์การศึกษาที่มีอัตลักษณ์ด้านปฐมวัย ส่งเสริมด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการภายใต้การบริหารจัดการที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ค่านิยมร่วม 

Standard มีมาตรฐาน 

Managements การบริหารจัดการที่ด ี

Advance ต่อยอดองค์ความรู ้

Research ใช้วจิัยเป็นฐาน 

Technology ก้าวทันเทคโนโลยี  

 โดยในด้านเทคโนโลยี จะสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการคนใหม่ ที่ต้องการให้จังหวัด

นครนายกน าร่องในเรื่องการใช้ IT  

 พันธกิจ 

 ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาปฐมวัย ให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกที่ดี

เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศและการใชเ้ทคโนโลยีในชวีิตประจ าวัน 

๑. สร้างศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

๒. บริการวิชาการเพื่อสรา้งโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

๓. ส่งเสริมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. มุ่งเน้นคุณภาพของงานและด าเนนิการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๒. พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมภูมภิาค 

๔. พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน ์

๕. บริหารจัดการแบบเครือขา่ยเน้นการมสี่วนรว่มของบุคลากร นักศึกษา และผูม้ีสว่นได้เสีย 

๖. สร้างความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดสรุปผลการประเมินของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในภาพรวมได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี   
 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๙/๓๖ 

 

ทีป่ระชุมมขี้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

 ๑. การจัดการเรียนการสอนระหว่าง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก กับโรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างกันอย่างไร 

 ๒. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอนุบาลแห่งอื่นเป็นอย่างไร และจ านวน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีจ านวนเท่าไร 

 ๓. สัดส่วนจ านวนนักศึกษากับจ านวนอาจารย์ ถ้าหากจ านวนนักศึกษาไม่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการจะมีความคุ้มคา่หรอืไม่  
 

ค าชี้แจง 

 ๑. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดรูปแบบการเรียนการสอนเดียวกันกับโรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัยไปสอน ซึ่งศูนย์

การศกึษาฯ จะมีอาจารย์ประจ าอยู่ด้วย 

 ๒. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นบุคคลในท้องถิ่นจะให้

ความส าคัญและมคีวามสนใจ โดยดูจากจ านวนนักเรียนที่มจี านวนเพิ่มขึน้ทุกปี รวมทั้งในการจัดกิจกรรม

ของจังหวัด  โรงเรียนจะจัดนักเรียนไปร่วมแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก รวมทั้งผู้ปกครองได้มีโอกาสไปร่วมงานและกิจกรรม เพื่อชื่นชม

ผลงานของนักเรียน ปัจจุบันนีโ้รงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มีนักเรียน จ านวน ๘๐ คน  

 ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวนอาจารย์จะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรละ ๕ คน ซึ่งได้ก าหนดแผนในการพัฒนาปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

คือ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพียงหนึ่งหลักสูตร จ านวน ๖๐ คน ซึ่งหาก

ครบ ๕ ปีจะมีนักศึกษารวม ๓๐๐ คน รวมทั้งได้เตรียมแผนในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

นโยบายของจังหวัด  

 ๔. การน านโยบายของจังหวัดมาเช่ือมต่อกับมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยสังคม เนื่องจาก

ภาพลักษณ์ที่บุคคลทั่วไปมองจังหวัดนครนายก คือเป็นจังหวัดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสถานที่ท่องเที่ยว  

และการเกษตร ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมทีน่ าโรงสีขา้วไปให้การสนับสนุนด้านการศึกษาที่จังหวัดนครนายก แต่มี

ข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษาฯ ควรเข้าไปมีบทบาทเชื่อมโยงในเรื่อง

ดังกล่าวให้การสนับสนุนจังหวัดมากขึ้น ถ้าศูนย์การศกึษาฯ ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 

หรอืการเกษตร ก็จะท าให้ศูนย์การศกึษาฯ ดูแลชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 ๕. ตามเอกสารหน้า ๗ ทิศทางในอนาคต ระบุวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต             

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นศูนย์การศึกษาที่มีอัตลักษณ์ด้านปฐมวัย ส่งเสริมด้านการวิจัย และ

การบริการวิชาการภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ขอให้น าประเด็นที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสามารถด าเนินการได้ เช่น เน้นอัตลักษณ์ด้านปฐมวัย การท าวิจัยหรือการบริการ

สังคมก็ขอให้เน้นด้านปฐมวัย เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมด้านการวิจัย จะน าเรื่องสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และ

การเกษตร หรือจะท าด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการ ควรระบุเนื้อหาที่ว่า “จะช่วย



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๐/๓๖ 

 

พัฒนาจังหวัดนครนายก ให้เป็นจังหวัดน าร่องในเรื่องการใช้ IT” เนื่องจากในเอกสารไม่ได้มีระบุไว้และการน า

ภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น

จ านวนมาก ขอให้ศึกษาดูว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นใดที่สามารถน ามาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้ ควรก าหนดแผน

ไว้ใหชั้ดเจนและสามารถด าเนินการได้ 

 ๖. ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หรือเป็นตัวอย่างให้กับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

จังหวัดอื่น ๆ ได้เรียนรู้และน ามาใช้ เช่น การวิจัยที่ได้คะแนนดีมากนั้นเป็นการวิจัยเรื่องอะไร และ          

การช่วยงานพัฒนาท้องถิ่นได้ท าอะไรอย่างไร เป็นต้น   

 ๗. จังหวัดทุกจังหวัดจะจัดมีการจัดประชุมประจ าทุกเดือนเพื่อระดมความรู้ และแนวทางการ

บริหาร  ถ้าศูนย์การศึกษาฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการประชุมจังหวัด จะเป็นโอกาสดีที่ได้เข้า

ไปรับทราบหรอืรับรู้แนวทางในการศึกษา หรอืแนวทางในการบริหารใหม่ ๆ 

 ๘. การที่ได้มีความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น แต่เดิมโรงสีข้าวได้ลงนามความร่วมมือกับ             

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันได้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และยืนยัน 

ที่จะด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเหมือนเดิม จึงขอให้ผู้อ านวยการศูนย์

การศกึษาฯ เชื่อมโยงในการพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป  

 ๙. ตามเอกสารหน้า ๘ ขอให้ตรวจสอบตัวเลขในตารางอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นข้อมูลปีต่อปี 

บางตารางไม่ต้องรวม ควรระบุในแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด รวมทั้งขอให้ขยายภาพกิจกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

เพื่อจะได้ทราบว่าท ากิจกรรมอะไรบ้าง  

 ๑๐. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดสถานะทางการเงินลงไว้ด้วย เนื่องจาก หน่วยงานที่น าเสนอผลการ

ด าเนนิงานทุกหน่วยงานจะระบุสถานะทางการเงินมาด้วย  

 ๑๑. การวิจัยหากศูนย์การศึกษาฯ ขาดงบประมาณ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทมหาชนหลายบริษัทที่มี

งบประมาณ และเล็งเห็นการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญ อีกทั้งเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน หากขาดงบประมาณ 

นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ยินดีที่จะจัดหาผูส้นับสนุนให้  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์

การศกึษานอกที่ตัง้ นครนายก ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓  
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
 

 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนดุสิต นั้น ในการนี ้ฝา่ยเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔

(๔๑)/๒๕๕๔  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๑/๓๖ 

 

 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๔(๔๑)             

/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ ๑๔ ค าชี้แจง

เพิ่มเติม ข้อ ๒ ค าวา่ “มอก. ๑” ให้แก้ไขเป็น “มคอ. ๑” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 คร้ังท่ี ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ  

 คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานการติดตาม

ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

และ ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓

(๔๐)/๒๕๕๔ และ ครัง้ที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ นั้น ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ส่งข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

   ๑. ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้เสนอข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๓ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการตาม

ข้อสังเกตและขอเสนอแนะเรียบร้อยแลว้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑.๑ เลขานุการศูนย์การศึกษา เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์

การศกึษานอกที่ตัง้ ตรัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามบันทึกข้อความเลขที่ ๓๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๕  

๑.๒ เลขานุการสภาวิชาการ เรื่องหลักสูตรต่าง ๆ ตามบันทึกข้อความเลขที่ 

๓๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  

๑.๓ ส านักกิจการพิเศษ เรื่องแผนการด าเนินงาน ส านักกิจการพิเศษ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ และแผนธุรกิจ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จ ากัด ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ตามบันทึก
ข้อความเลขที่ สนพ.๓๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  

   ๒. ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้เสนอข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๒ หน่วยงาน ดังนี ้

   หน่วยงานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  เลขานุการสภาวิชาการ เรื่อง

หลักสูตรต่าง ๆ ตามบันทึกข้อความเลขที่ ๓๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  

   หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ กองนโยบายและแผน เรื่อง ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๒/๓๖ 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ครั้งที่ ๑๔

(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๒ พิจารณาผลการหารอืเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่งต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑  สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง พิจารณาผลการทบทวน

เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ โดยมี

สาระส าคัญดังนี้ 

   สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ และมีมติให้ทบทวน โดยขอให้

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการทบทวนผลการประเมินการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในดับดับ ท.๑๑ สาขาวิชาศลิปประดิษฐ์ใหมอ่ีกครั้ง นั้น  

   บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ พิจารณาผลการทบทวนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติว่าการใช้ค า

ว่า “ทบทวน” ไม่ถูกต้อง ต้องใช้ค าว่า “ขอปรึกษาหารือ” จึงจะเหมาะสม เนื่องจากการทบทวนหรือการ

อุทธรณ์ เป็นเรื่องที่ผู้เสนอขอต าแหน่ง ต้องด าเนินการเอง ภายใน ๙๐ วัน ที่รับทราบมติจากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ขอยืนยันผลการประเมินคงเดิม คือ ไม่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. คือ 

ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก มติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

เห็นชอบตามมตขิองคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผลการทบทวนการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ สาขาวิชาศลิปประดิษฐ์ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ

หนังสือที่ขอผลงานแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เป็นสิ่งที่ดี ควรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ขอผลงาน

ได้ทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เชน่ การขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติที่ขาดคืออะไร และ

การอา้งอิงแหลง่วิชาการ เป็นต้น  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๓/๓๖ 

 

ที่ประชุม มอบหมายให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ให้ทราบว่าเป็นการขอก าหนดต าแหน่งของผู้ใด และเผยแพร่ให้คณาจารย์

มหาวิทยาลัย ทราบต่อไป  
 

 มติ  ที่ประชุม รับทราบ ผลการทบทวนเสนอการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ

เงินเดอืนในอันดับ ท.๑๑ สขาวชิาศลิปประดิษฐ์ 
 

  ๓.๓ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติฯ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิธีเทศนม์หาชาติเวสสันดร

ชาดกประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรตฯิ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดงาน “ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” 

และพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบพระนักษัตร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา 

เสมอด้วยพระชนมายุกาลแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีผู้ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ต่าง ๆ และ

ร่วมท าบุญตักบาตรเป็นจ านวนมาก โดยมีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพติดกัณฑ์เทศน์ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ พิธีเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ประยุกต์ ๓ ธรรมาสน ์เฉลิมพระเกียรตฯิ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

         ๔.๑ ขออนุมัติขยายขอบเขตและระยะเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 

   พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติขยายขอบเขตและ

ระยะเวลาของแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ด าเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๔/๓๖ 

 

สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน ์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ขณะนี้สิ้นสุดการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดังกล่าวแล้ว และจากการวิเคราะห์ความต้องการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยท าการ

ปรับปรุงให้การด าเนินงานแผนงานโครงการสามารถครอบคลุมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยังคงมี

วัตถุประสงค์หลักที่ค านึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ  

เพื่อให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ตามแผนกลยุทธ์ประจ าปี               

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ จึงขออนุมัติขยายขอบเขตและระยะเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตต่อไป 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ขยายขอบเขตและระยะเวลาของแผน

แมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖  
  

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เทียม

บุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ในการน าเสนอขอขยายแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ต่อไปอีก ๒ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการต่าง ๆ ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์ทุก

โครงการ แต่ยังติดโครงการปรับระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบใหญ่โดยการน า

ระบบบริหารจัดการและระบบวิชาการที่แยกส่วนกันมาปรับให้ใช้ระบบเดียวกันหมดทั้งมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบใหม่ของหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ 

เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่งบประมาณที่ได้รับจึงเป็นงบประมาณต่อเนื่อง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๕) 

แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกออกมาเป็นปี ปีละ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) การ

ด าเนนิงานจงึไม่สามารถที่ด าเนินการได้ในคราวเดียว จะเป็นการด าเนินการไปในแต่ละปี ซึ่งก็ยังคงเหลือ

การด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ในการด าเนินงานนั้นต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานท า

ให้เกิดความล่าช้า เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าลังด าเนินการน าระบบของทะเบียนมา

ปรับใหเ้ข้าระบบนั้น ไม่สามารถด าเนนิการได้ และ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนั้นการพิจารณาก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศควรจะเป็น

ผู้บริหารชุดใหม่ เนื่องจากงบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง การด าเนินการโดยผู้บริหารชุดเดิมอาจ

เกิดปัญหา จึงเห็นควรด าเนินการจัดท าระบบที่มีอยู่เดิมและระบบที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้  รวมทั้งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ขอขยายระยะเวลา ประจ าปี



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๕/๓๖ 

 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ เพื่อจะด าเนนิงานให้เสร็จสิน้ก่อนผู้ที่มาด าเนินการใหม่ จะได้มีเวลาใน

การวางแผนต่อไป   
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. ตามเอกสาร “แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๕ 

– ๒๕๕๖” ควรแก้ไขเป็นปี “พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖” 

๒. ขอให้ตรวจสอบตัวชี้วัดค่าเป้าหมายว่าควรอยู่ในระดับ ๔ หรือระดับ ๕ และในการตั้งค่า

เป้าหมายควรให้สอดคล้องกับหนว่ยงานที่จะมาประเมิน 

๓. อยากทราบจ านวนในแต่ละกลยุทธ์มีหน่วยงานใดบ้าง และระยะเวลา ๒ ปี ใช้งบประมาณใน

การลงทุนในแต่ละโครงการประมาณเท่าไร เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

งบประมาณ และขอให้จัดอันดับความส าคัญของโครงการต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ควรจะด าเนินการต่อ

และจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าไร รวมทั้งอยากเห็นตัวชี้วัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ตั้งค่าเป้าหมายหรือระดับตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการใช้ IT อย่างไร 

เนื่องจากงบประมาณที่ลงทุนทางดา้น IT ค่อนขา้งสูง 

๔. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีการขยายระยะเวลาออกไป จะเกิดผลกระทบหรือไม่

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นในการพัฒนาปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย แต่เมื่อขยับ

เวลาออกไปอาจเกิดความล้าสมัยของระบบการใช้งาน ซึ่งปกติระบบเครือข่ายทั้งหลายเมื่อใช้งานมา

ระยะเวลาหน่ึงแล้วจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานอยู่เสมอ   
 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญ-

ประเสริฐ  ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. แผนปฏิบัติราชการของโครงการต่าง ๆ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยได้ผ่านการประชุม

คณะกรรมการ IT เรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดอันดับความส าคัญของโครงการและงบประมาณที่ใช้ 

เนื่องจาก ยังไม่ได้น าส่งกองนโยบายและแผน จงึไม่ได้น าเสนอในที่ประชุมนี้ 

๒. โครงการที่แล้วเสร็จก็คือด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไข ส าหรับโครงการต่อเนื่อง

สามารถด าเนินการต่อได้เลยตามเงื่อนไข ซึ่งโครงการที่ด าเนินการยังไม่แล้ วเสร็จนั้น เนื่องจาก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้แต่จะได้รับเป็นรายปีไป เช่น ตามแผนก าหนด

เดินสายเชื่อมระบบอาคาร ๔ ช้ัน ปีแรกได้รับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ ๒ ช้ัน จึงด าเนินการช้ัน 

๑ ช้ัน ๒  ก่อน ช้ัน ๓ ช้ัน ๔ ก็ใช้ระบบเดิมไปก่อน พอปีถัดไปได้รับงบประมาณก็ด าเนินการเดินสายเชื่อม

ระบบ ช้ัน ๓ จนปีสุดท้ายได้รับงบประมาณด าเนินการ ช้ัน ๔ การด าเนินการจึงขาดเป็นช่วง ๆ  เช่น การ

รวมระบบบริหาร ฐานข้อมูลประกอบด้วย งานทะเบียน งานพัสดุ และงานด้านบุคลากร เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยเลือกด าเนนิการในส่วนของงานทะเบียนก่อน นักศึกษาก็จะต้องปรับข้อมูลของตัวเองใหม่ให้

เข้ากับระบบใหมข่องทะเบียน ในส่วนงานพัสดุ และงานด้านบุคลากรก็ต้องใช้ระบบเดิมไปก่อน      



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๖/๓๖ 

 

๓. มหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบต่าง ๆ ที่ใชก้ับส านักงานเรียบร้อย แต่งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรได้รับข้ามปี จึงท าให้คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์มีความล้าสมัย จึงต้องหาบริษัทที่มีคุณสมบัติ

เดิมอยู่ เพราะไม่สามารถซือ้คุณสมบัติใหม่ได้ เพราะหากด าเนินการซือ้คุณสมบัติใหม่กระบวนการต่าง ๆ 

ต้องด าเนนิการใหม ่ซึ่งเป็นเรื่องที่ล าบากและมีความยุ่งยากมาก 
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ  ขยายขอบเขตระยะเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ 
 

      ๔.๒    ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

   (Notebook) ส าหรับนักศกึษา รหัส ๕๔  
           

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศกึษา รหัส ๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมุ่งเน้น และส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้

คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเรียนรู้และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ โดยการ

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้นักศึกษาบูรณาการกับการใช้งานจริงในชีวิตประจ าวันที่เทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทุกด้าน และเพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งฝึก

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษา 

รหัส ๕๔ จ านวน ๓,๕๐๐ เครื่อง และขออนุมัติกู้เงินเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(เก้าสิบล้านบาทถ้วน) และดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก่ธนาคารจ านวน ๘,๓๓๙,๘๖๐.๙๖ บาท (แปดล้านสาม-

แสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๓๓๙,๘๖๐.๙๖ บาท     

(เก้าสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) 

    จึ ง น า เ ส น อสภ า มห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ พิ จ า รณ า  ใ ห้ กู้ ยื ม เ งิ น จ า น ว น 

๙๘,๓๓๙,๘๖๐.๙๖ บาท (เก้าสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบหก

สตางค์) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๔ จ านวน 

๓,๕๐๐ เครื่อง 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้แก่

นักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ

เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และเป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ให้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญทางด้าน IT สู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมานั้นเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ที่เห็น



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๗/๓๖ 

 

ได้ชัด คือ ท าให้มหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แต่เดิมห้องปฏิบัติการมี

จ านวน ๗ ห้อง  ซึ่งทุกหลักสูตรจะจองห้องปฏิบัติการเพื่อใช้การเรียนการสอนท าให้ไม่เพียงพอแก่การ

ใหบ้ริการ และหลักสูตรจะพบปัญหาคือต้องจัดตารางเรียนตารางสอนใหม่  เมื่อมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบพกพาใหก้ับนักศกึษา การใช้ห้องปฏิบัติการลดน้อยลง นักศึกษาสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนห้อง

ไหนก็ได้ ท าให้ ณ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการมีเหลือเพียง ๔ ห้อง เนื่องจากห้องปฏิบัติการห้องใดคอมพิวเตอร์

หมดสัญญาเช่าจะไม่ด าเนินการต่อ ห้องปฏิบัติการที่เหลือ ๔ ห้อง เตรียมไว้ส าหรับการจัดอบรมบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และจัดอบรมให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  อีกสิ่งหนึ่งที่

เกิดความคุ้มค่า คือ มหาวิทยาลัยได้เตรียมระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้นักศึกษาใช้งานด้วยตนเอง เช่น ระบบ

บริหารการศึกษา เริ่มตั้งแต่การรายงานตัวแรกเข้าของนักศึกษา โดยการกรอกประวัติของตนเองลงในระบบ 

การลงทะเบียนเลือกรายวิชา และตรวจสอบผลการเรียน และเป็นการป้องกันความผิดพลาดเนื่องจาก

นักศึกษาด าเนินการด้วยตนเองทั้งหมด ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ คือ บริการสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย

จัดเตรียมให้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะ และความเช่ียวชาญทางด้าน IT เกิด

พฤติกรรมการเรียนรู้และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การสอนงานกันและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานของ         

นักศกึษาได้  
  

 การพิจารณา  ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนเงินกู้และ

อัตราดอกเบี้ยแล้ว มหาวิทยาลัยควรมีทางเลือกให้กับนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ

ในเรื่องดังกล่าว จะมีแนวทางใดที่มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับแหล่งเงินกู้  โดยให้ผู้เรียนเป็น

ผูร้ับผิดชอบ เนื่องจากสถานการณ์ด้านการเงินในปัจจุบัน การจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็นเรื่อง

ค่อนข้างยาก แต่หากน าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นของผู้เรียนทั้งหมดเช่น เอกสารต ารา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผูเ้รียนสาขาด้านเทคโนโลยี ผูป้กครองจะให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง และบางส่วนผู้เรียนมีอยู่แล้วจึงควรมี

การส ารวจเพื่อเป็นข้อมูลในการอนุมัติเงนิ เพื่อลดดอกเบีย้  

 ๒. ตามเอกสารหน้า ๑๐ จะพบว่าราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นราคาประมาณการเป็นราคา

ค่อนข้างสูง ขอให้คณะกรรมการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบราคาด้วย เนื่องจากจะมีผลกับ

จ านวนเงินกู้ และขอให้ดูราคาตอ่เครื่องคอมพวิเตอร์ ค่าบ ารุงรักษาต่าง ๆ รวมทั้งส ารวจจ านวนนักศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ว่าจ านวนนักศึกษาที่จะต้องแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นจ านวนเท่าไร เพื่อให้

จ านวนคงเหลือของเครื่องคอมพวิเตอร์ลดน้อยลง และเป็นการลดความเสี่ยงอีกด้วย  

 ๓. การอนุมัตคิวรเป็นภายในวงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) จะเป็นยอดรวม

บวกดอกเบีย้ด้วยคงไม่ได้ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้มีการขึน้ลง ถ้าดอกเบีย้ขึน้สูงกว่าที่ขออนุมัติไว้จะท าให้

เสียเวลาน าเสนอเข้ามาพิจารณาใหม่อีก ควรให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางการเงินในขณะนั้น คืออนุมัติ

ในวงเงนิ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) บวกดอกเบีย้ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๘/๓๖ 

 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา  เทียมบุญประเสริฐ  ได้ช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหลือในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๕๒๓ เครื่องนั้น เป็นเครื่องของ

นักศึกษาที่ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเครื่อง เนื่องจาก นักศึกษาจะรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ได้นั้น 

นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยถึง ๑.๘ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด ปัจจุบันนักศึกษา

ทยอยมารับแล้ว ซึ่งคงเหลืออยู่ประมาณ ๒๐๐ เครื่อง 

๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาสูงขึ้นร้อยละ ๑๕ เนื่องจากผลกระทบที่         

นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยาเกิดปัญหาอุทกภัยจึงท าให้ไม่สามารถผลิตได้ ส าหรับกระบวนการ

จัดซื้อ มหาวิทยาลัยใช้วิธีการ E-auction คือการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการ

ก าหนดราคาจะได้ราคาเท่าไรขึ้นอยู่กับการประมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาให้นักศึกษาจะพิจารณา

เลือกคุณสมบัติใหม่ลา่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ที่มีคุณภาพดี 
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ให้กู้ยืมเงินภายในวงเงิน จ านวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาท

ถ้วน) และดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับ

นักศึกษา รหัส ๕๔ จ านวน ๓,๕๐๐ เครื่อง 
 

 ๔.๓ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ 

  ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ นั้น บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า

คณะวทิยาการจัดการ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว 

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วา่ด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 

   (๑) คณบดี เป็นประธาน 

   (๒) รองคณบดี  

   (๓) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   (๔) ผูแ้ทนคณาจารย์ประจ าคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน 

   (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของคณะกรรมการประจ าคณะนั้น 

   ให้คณะกรรมการเลือกรองคณบดีคนหนึ่ง เป็นรองประธาน 

   ให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๙/๓๖ 

 

   และ ข้อ ๖ ให้กรรมการ (๑)(๒)(๓) และ(๔) ตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ

เรียงล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา 

   ทั้งนี ้กรรมการ (๑)(๒)(๓) และ (๔) ตาม ขอ้ ๕ ได้ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับ

ตัวอักษร พร้อมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

จ านวน ๕ คน ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการประจ าคณะโดยมีรายนามดังต่อไปนี ้ 

   ๑. นายณัฐวุฒิ  นารานิชดา  ผูท้รงคุณวุฒิ 

   ๒. รศ.ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

   ๓. ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

   ๔. นายมงคล  ลลีาธรรม  ผูท้รงคุณวุฒิ 

   ๕. นางสุชาดา สหัสกุล   ผูท้รงคุณวุฒิ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  ๑. บุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๕ ราย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ

วิทยาการจัดการ 

  ๒. แตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการประจ าคณะนั้น ซึ่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจะต้องเสนอรายชื่อพิจารณา จ านวน ๗ ราย เป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ  
 

 ที่ประชุมมมีตวิ่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยควรก าหนดให้ชัดเจนในการค านวณจ านวนกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคิดจากคณะกรรมการประจ าที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิแล้วหรือไม่

เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดของทุกคณะ ซึ่งอาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ วรรคสอง “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวนิิจฉัย” 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี  ได้ชี้แจงดังนี้ ตามความเข้าใจการค านวณ

จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินัน้ จะต้องคิดจากกรรมการโดยต าแหน่งเป็นจ านวนหลักแล้วจึงคิดหนึ่งใน

สาม หากคิดจากคณะกรรมการรวมทั้งหมด กรรมการในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น 

คิดหนึ่งในสามจากคณะกรรมการโดยต าแหน่ง ๑๓ คน โดยไม่ต้องปัดเศษ จะได้ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน   

แต่ถ้าค านวณโดยน าผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คนไปบวกรวมเป็นคณะกรรมการทั้งหมด ๑๗ คน และน ามา ๑๗ คน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๐/๓๖ 

 

มาคิดหนึ่งในสามอกี ต้องเพิ่มอีก ๕ คน ดังนัน้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ถ้า

คิดหนึ่งในสามของคณะกรรมการโดยต าแหน่งแล้วจ านวนผูท้รงคุณวุฒิก็จะทราบจ านวนที่แนน่อน 

 ประธานแจ้งว่า การที่ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม อีกเหตุผลหนึ่ง

คือ ต้องการให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่วงดุลกรรมการโดยต าแหน่งให้ดูไม่น้อยเกินไปโดยให้มีไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสาม  

 ที่ประชุมมมีตวิ่า ในการคิดค านวณกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนั้น ให้ใช้

วินจิฉัยของอธิการบดีมาเป็นฐานในการคิดค านวณ คือ หนึ่งในสามของคณะกรรมการโดยต าแหนง่  
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 

๑. นายณัฐวุฒิ  นารานิชดา 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี  เปรมชัยสวัสดิ์ 

๓. ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ 

๔. นายมงคล  ลีลาธรรม 

๕. นางสุชาดา  สหัสกุล 

และ อนุมัติ แตง่ตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 

     ๔.๔ (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) กรอบการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

    ด้วย คณะกรรมการเพื่อจัดท าการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  จะ

ด าเนินการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๔ นั้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยน าอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ 

จ านวน ๑๗ ข้อ เกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เกณฑ์

การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และเกณฑ์การประเมินภายในส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รวมทั้งนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีสภามหาวิทยาลัย น ามาสังเคราะห์

เป็นประเด็นการประเมินสภามหาวิทยาลัย ได้ดังนี ้ 

    ๑. การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   ๒. การอนุมัตแิผนของมหาวิทยาลัย  

 ๓. การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 ๔. การก ากับมาตรฐานการศกึษา การประกันคุณภาพการศกึษา ของมหาวิทยาลัย  

   ๕. การตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๑/๓๖ 

 

 ๖. การอนุมัตใิห้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนยีบัตร  

 ๗. การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส่วนราชการหรอืหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

   ๘. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษา 

 ๙. การพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

 ๑๐. การแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ 

 ๑๑. การแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

๑๒. การอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 ๑๓. การพิจารณาด าเนนิการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 ๑๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติงาน

ตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 ๑๕. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

 ๑๖. การส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัย 

 ๑๗. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของต้นสังกัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 ๑๘. การด าเนนิงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ๔.๕ การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินสภาวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกบุคคล

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ตามที่ กรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระการด ารง

ต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ แล้วนั้น ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ก าหนดว่า “ให้ประธานสภาวิชาการและ
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กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ ผู้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลภายนอก) จ านวนสองเท่าของกรรมการสภา

วิชาการประเภทผู้แทนคณะ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อตามล าดับอักษร พร้อมทั้งประวัติและข้อมูล

รายละเอียดที่ใชป้ระกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา” 

 ทั้งนี้ ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะได้

ด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองเท่าของกรรมการสภา

วิชาการประเภทผู้แทนคณะ  ซึ่งผู้แทนคณะมีจ านวน ๘ คน จ านวนสองเท่าคือ ๑๖ คน เรียบร้อยแล้ว เมื่อ

วันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ และจัดท าบัญชีรายชื่อตามล าดับอักษร พร้อมทั้งประวัติและข้อมูล

รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภา

วิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์   โทณวณิก 

๒. ดร.โฉมยง     โต๊ะทอง 

๓. ดร.เทิดชาย     ช่วยบ ารุง 

๔. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา  คชภักดี 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นพิันธ์   จติะสัมพันธ์ 

๖. ศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี 

๘. รองศาสตราจารย์วดี   เขียวอุไร 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ธาระวานิช 

๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  ประดิษฐอาชีพ 

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คุรุธัช 

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา   ภญิโญอนันตพงษ์ 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ 

๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 

๑๕. รองศาสตราจารย์ ร.เสน่ห์   จุย้โต 

๑๖. รองศาสตราจารย์อมรา   เล็กเริงสนิธุ์ 
 

จงึน าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการประเภท

ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน ๘ คน 

๒. แตง่ตัง้คณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

ที่ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น

การลงคะแนนลับ และกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน ๒๑ คน 
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ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัง้กรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คอื 

๑. ดร.จักรพรรดิ  วะทา 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง 
 

การพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มีการลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยมี

รายนามเรียงตามล าดับคะแนนในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยผลการเลือก

กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นดังนี้ 

๑. ดร.โฉมยง     โต๊ะทอง 

๒. ศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ธาระวานิช 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คุรุธัช 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา   ภญิโญอนันตพงษ์ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ 

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
 

 มติ  ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือกกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่

ประชุมเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๘ คน เป็นกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียงล าดบัตามคะแนนดังนี้ 

๑. ดร.โฉมยง     โต๊ะทอง 

๒. ศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ธาระวานิช 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คุรุธัช 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา   ภญิโญอนันตพงษ์ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ 

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 

 และ อนุมัติ แตง่ตั้งคณะกรรมกรรสภาวิชาการ 
 

  ๔.๖  การขออนุมัติด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นท่ี ๑ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๔/๓๖ 

 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง การขออนุมัติด าเนินงาน

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามโครงการความร่วมมือ

ระหว่าง ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๑ 

โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินงานโครงการจัดการเรียน

การสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามความร่วมมือระหว่างส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานความรู้และวิชาชีพตามที่คุรุสภาก าหนด โดยทั้งนี ้

คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาผู้

ประกอบวิชาชีพครูของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่คุรุสภาได้รับรอง

หลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และได้เสนอผ่านสภาวิชาการในการ

ประชุมครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ โครงการฯ และ

อนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามโครงการความร่วมมือ

ระหว่าง ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๑  
 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการฯ และอนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง ส านักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๑ 
 

       ๔.๗ การขออนุมัติด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๑ 
 

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง การขออนุมัติด าเนินงาน

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ด้วยคณะครุศาสตร์ จะด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีวุฒิปริญญาตรีอื่นที่จะ

ด าเนินการเรื่องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพครูให้สมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูงและได้รับการยอมรับจากสังคม ประกอบ

กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเปิดสอน

ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ผู้สอนจะต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐานของ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๕/๓๖ 

 

คุรุสภา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู จึงจะสามารถเป็นครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ นั้น         

   ในการนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ท าหนังสือขออนุญาตด าเนินการหลักสูตรดังกล่าว

ไปยังเลขาธิการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว (ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๒/๑๒๓๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔)          

ซึ่งส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะท างานก าหนดแนวปฏิบัติในการยกเลิกการรับรอง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาแล้วมีมติ กรณี

ต้องการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชสวนดุสิต เพื่อท าการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ      

ให้สถาบันแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ต้องให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนดุสิตเข้าสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และหารือแนวทางการด าเนินการ

แก้ไข เหตุผล ในการให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้าสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยต้องการใหอ้าจารย์ มีประสบการณท์างด้านการเรียนการสอนในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เพื่อน าความรู้ความสามารถไปสอนในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม 

ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โครงการและอนุมัติเปิดการเรียนการ

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๕  
 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการศึกษา

สาขาวิชาในระดับประถมศึกษาในปัจจุบันหากเป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอกที่นอกเหนือจากรายวิชาของคณะ

ครุศาสตร์ จะให้อาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์เหล่านี้จะ

ขาดวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอน เนื่องจากไม่ได้จบทางการสอนมาโดยตรง หรือไม่มีใบประกอบ

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถสอนได้ใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ทั้งนี้จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึน้เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการให้การสนับสนุน

ส่วนหนึ่งซึ่งจะจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยควรท าการเปรียบเทียบ

ระหว่างอาจารย์ผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ว่ามีวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันหรอืไม่ 
  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๖/๓๖ 

 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการและอนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๑ ภาคเรียนที่         

๓/๒๕๕๕ และเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

       ๔.๘   การขออนุมัติด าเนินงานโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 

  และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูชาวต่างประเทศ 
 

          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง การขออนุมัติด าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูชาวต่างประเทศ โดยมี

สาระส าคัญดังนี้  

   คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและ

จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูชาวต่างประเทศ ตามที่คุรุสภาได้ให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูชาวต่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม

ตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย และเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะ

ครุศาสตร์จะด าเนินการโครงการฝึกอบรมในภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๔ โดยได้เสนอผ่านสภาวิชาการในการ

ประชุมครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ โครงการฯ และ

อนุมัตเิปิดการเรียนการสอนโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ

ครูชาวต่างประเทศ 
  

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการฯ และอนุมัติเปิดการเรียนการสอนโครงการฝึกอบรม

ภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูชาวต่างประเทศ 
 

 ๔.๙  การขออนุมัติด าเนินงานโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท  

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  

 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
 

           สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง การขออนุมัติด าเนินงาน

โครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ณ ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ หัวหนิ ซึ่งที่ประชุมใหถ้อนวาระที่ ๔.๙ ออกไปก่อน  
 

มติ ที่ประชุม ให้ถอนวาระ การขออนุมัติด าเนินงานโครงการจัดการศกึษา ระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศกึษา ณ ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ หัวหนิ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๗/๓๖ 

 

๔.๑๐ การขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระหว่าง  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Tuyen Quang Junior Education  

  College ประเทศเวียดนาม  
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติโครงการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Tuyen Quang Junior Education 

College ประเทศเวียดนาม โดยมีสาระส าคัญดังนี ้  

สืบเนื่องจากที่ Tuyen Quang Junior Education College ประเทศเวียดนาม ได้

เดินทางมาศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภาษาที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             

สวนดุสิต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีความประสงค์จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษากับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์           

ได้พิจารณาและเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงได้จัดท า

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Tuyen Quang Junior 

Education College ประเทศเวียดนามขึน้ 
 

 จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ โครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและภาษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Tuyen Quang Junior Education College 

ประเทศเวียดนาม  
 

การพิจารณา ที่ประชุมมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยควรศกึษาโครงสรา้งระบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศเวียดนามซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัยอย่างมาก รวมทั้งมกีารแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนดว้ย 

๒. การท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงการจัดอันดับว่าอยู่ในอันดับใด 

และกิจกรรมต่าง ๆ จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดีกล่าวชี้แจงว่า โครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและภาษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Tuyen Quang Junior Education College 

ประเทศเวียดนาม เป็นการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดท ารายละเอียดของโครงการฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัย  

ใหข้้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง และในเรื่องดังกล่าวเป็นการเตรียมความ

พร้อมสู่อาเซียนซึ่งมหาวิทยาลัยก าลังจัดท ารายละเอียดในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาสู่อาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินก ารหากเสร็จสมบูรณ์จะน าเสนอ            

สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๘/๓๖ 

 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต กับ Tuyen Quang Junior Education College ประเทศเวียดนาม 
 

        ๔.๑๑ พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

             (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  
 

        สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง           

การจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้กับบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใช้หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) มาก่อน และได้รับการรับรองจาก สกอ. และคุรุสภา 

ในการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว  ต่อมามีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศกึษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) คณะกรรมการการรับรองคุณวุฒิและเทียบประสบการณ์ของคุรุสภา 

พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เห็นว่าเพื่อให้ครบขั้นตอนของ

กระบวนการพิจารณาให้ด าเนินการผ่านสภามหาวิทยาลัยใหม่  ซึ่งกรรมการบริหารโครงการก็ได้จัดท า

รายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๖

(๓๓)/๒๕๕๔วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ก็ได้อนุมัติหลักสูตรและการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดส่งหลักสูตรและรายละเอียดของกระบวน 

การจัดการเรียนรู้ ส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบการขออนุมัติหลักสูตร 

และการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/

๑๘๓๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๖(๒) /

๑๖๘๘๖ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ ความเห็นว่า การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร ๕ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่อใช้ในการจัดการเรียน

การสอนในโครงการความรว่มมอืนีโ้ดยเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัย สามารถใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๙/๓๖ 

 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ได้ต่อไป โดยมีข้อสังเกตว่า                 

(๑) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ปี) และ (๒) ถ้าเป็นการ

จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยควรด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตามข้อสังเกตของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  

   ๑. การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย               

(หลักสูตร ๕ปี )  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตร ๕ปี) และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ครั้งที่ ๑๔ (๔๑)/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

   ๒. การจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ที่ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ การจัดกระบวนการเรียนรู้

พัฒนาขึ้นตามหลักการของ School Based Teacher Education (SBTEd) และ Work based Learning ให้

เหมาะสมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน โดยมีส านักงานศูนย์ประสานงานวิชาการ ๑๒ ศูนย์  

ท าหน้าที่บริหารจัดการงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ

ด าเนินการทางวิชาการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ เทคโนโลยีต่าง  ๆ ไปจากส่วนกลาง               

(ในมหาวิทยาลัย) ทั้งหมดรวมทั้งการก ากับดูแลผ่านหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยมี

คณะกรรมการอ านวยการร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ก าหนดแนวนโยบาย และ ประสานงานการด าเนินงานด้านต่างๆ ผลการด าเนินงานตามโครงการได้

มีการรายงานให้สภามหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ มาโดยตลอด 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เป็นการจัดการศึกษาจาก

ส่วนกลาง บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเป็นส านักงานศูนย์ประสานงานทั้ ง ๑๒ แห่ง และ ใน

สถานที่ที่เป็นสถานที่ท างานของนักศกึษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ) ซึ่งผ่านการ

ตรวจประเมินตามสภาพจริงและได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประเมินคณะที่ ๓ ของ             

คุรุสภา ทั้งมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ทั้ง ๑๒ ศูนย์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งแตกต่างจากการ

จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผ่านศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย

การจัดการศกึษา    



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓๐/๓๖ 

 

   โครงการนี้ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และรับนักศึกษารุ่น

สุดท้ายของโครงการในปี การศึกษา ๒๕๕๔ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการจัดการศึกษาตาม

โครงการหากต้องมีการพัฒนาส านักงานศูนย์ประสานงานวิชาการทั้ง ๑๒ ศูนย์ ให้เป็นศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการ

จะต้องลงทุนอีกมากสูงกว่างบลงทุนที่ประมาณการไว้ในโครงการที่ขออนุมัติครั้งแรก และที่ส าคัญที่สุด 

ไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่ทางโครงการได้พัฒนาขึน้  
 

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยควรท าความเข้าใจกับ

กรรมการของสภาวิชาชีพที่จะมาประเมินมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะใดซึ่งมิใช่เป็นการจัดการศึกษานอกที่ตัง้  
 

มติ ทีป่ระชุม  

  ๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

ปฐมวัย (หลักสูตร ๕ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  ที่ได้ด าเนินการ และสภามหาวิทยาลัยได้

อนุมัตไิปแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๔ (๔๑) /๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  

  ๒. ให้ความเห็นชอบ การจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย (หลักสูตร  ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต  ไม่ใช่ เป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง แต่เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ในสถานประกอบการ และบางส่วนในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย ตามหลักการของ School Based Teacher Education (SBTEd.) และ Work-Based Learning        

ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของนักศกึษาตามโครงการ ฯ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 

         ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖                           

ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย และมาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่

ก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                 

ได้ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความมีวสิัยทัศน์และกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจ สามารถสะท้อนถึงนโยบาย และ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓๑/๓๖ 

 

วัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนดุสิต มีความเจรญิก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

   ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าเอกสารสรุปผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอ านาจ

หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตลอด

ระยะเวลา ๑ ปีที่ผา่นมา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่าง

เป็นระบบต่อไป 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของ                  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

     ๕.๒ ผลการด าเนินงานและผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย  

  อธิการบดี และคณบดี ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

   และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการด าเนินงานและผลการ

ตรวจประเมนิมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๒๗/๒๕๕๒ สั่ง ณ 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี และรายงานผลการด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้วนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ 

ด าเนนิการตอ่เนื่องเป็นปีที่ ๒ โดยมีกระบวนการประเมนิ ดังนี้ 

  การประเมินอธิการบดี ด าเนินการโดย น าเสนอประเด็นการประเมินใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวน ซึ่งอธิการบดีได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายมากขึ้น ประเมินแบบ ๓๖๐ องศา โดยใช้ทั้งวิธีการเก็บข้อมูล               

เชงิปริมาณด้วยแบบสอบถาม และเชงิคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ประชาคม  

  การประเมินคณบดี ใช้กระบวนการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ด้วยแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณ์ประชาคมเช่นเดียวกับการประเมินอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามและประเด็นการ

พิจารณาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นฐานในการปรับปรุงใหก้ารประเมนิเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

  การประเมินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ สนับสนุนแนวทางการส่งเสริมการ

เรียนรูแ้ละพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓๒/๓๖ 

 

(EdPEx) โดยมีกลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเป็นกลไกหลัก รวมถึงการติดตาม

การด าเนินงานด้านการเงนิของมหาวิทยาลัยด้วย 

  นอกจากการประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดีแล้วในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ยังได้เพิ่มการประเมินผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ เนื่องจากเห็นว่าจะ

เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการประเมินได้ใช้วิธีการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ด้วย

แบบสอบถาม 

  จากกระบวนการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จึงได้ประมวลผล

และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้

คณะกรรมการฯ ได้พรอ้มที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ ณ ที่นี ้ดว้ย 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กล่าวถึงผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

 ผลดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  

 ๑. เกิดความตระหนัก รับรู้ และเรียนรู้ โดยการปฏิบัติตามเกณฑ์ EdPEx ผ่านการประเมินตนเอง 

(Self Assessment) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหนว่ยงานเป็นกลไกผลักดัน 

 ๒. เกิดความพยายามบูรณาการการด าเนินงานตามแนว EdPEx กับการประกันคุณภาพระบบอื่นๆ 

 ๓. มหาวิทยาลัยได้ตอบสนองการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ โดยการสมัครและได้รับการคัดเลือก

โครงการต่อยอดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยผลักดัน

ให้การด าเนินงานตามเกณฑ ์EdPEx เข้มขน้และจรงิจัง 

 ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

 ๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ EdPEx โดยยังยึดติดกับ 

“คะแนน” มากกว่าการด าเนินการเพื่อการพัฒนาตนเอง 

 ๒. ยังมีความรว่มมอืน้อยในกระบวนการประเมินอธิการบดีและคณบดีจากบุคลากรบางสว่น 

 ๓. บุคลากรส่วนมากยังคงติดยึดกับการประกันคุณภาพที่เป็นภาคบังคับ ท าให้ผลงานที่ควรจะ

ได้ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ อย่างเป็นรูปธรรมยังไม่เกิด หรือยังมีฐานที่ไม่แน่นพอที่จะท างานต่อเนื่องเพื่อให้

เห็นผลลัพธ์ที่พึงเห็นพึงได้ 

 วิธีการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓๓/๓๖ 

 

 ๑. เปิดให้อธิการบดีและคณบดีพิจารณาปรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการด าเนินการ/ประเมิน

ตนเอง 

 ๒. ใช้วิธีการประเมินตนเอง แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ส าหรับผู้รับการประเมินและสัมภาษณ์

ประชาคมเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 ๓. เพิ่มการหารอืกับรองอธิการบดีเพื่อใหค้รบวงจรการพัฒนาคุณภาพและให้ความส าคัญต่อ

ผูน้ าระดับสูง  

 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานในอนาคต 

 ๑. เน้นการประเมินตนเองเพื่อการเรียนรูแ้ละพัฒนา 

 ๒. ใช้กระบวนการประเมินเข้มข้นขึ้นและตรงตามบริบทของมหาวิทยาลัยด้วยการประเมินแบบ 

๓๖๐ องศา 

 ๓. เชิญประชาคมกลุ่มต่าง ๆ มาพบปะเป็นระยะ ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ

ตามความสมัครใจตลอดปี 

 ๔. เชิญชวนให้ประชาคมร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้ผลที่แม่นย า เป็นประโยชน์โดยตรง

ต่อการพัฒนาตนเอง ผูน้ า และส่วนงาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

 ๕. ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องผลักดันให้กลุ่มเรียนรู้หลัก CLG ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

หน่วยงาน เป็นกลไกหลักอย่างแท้จริงในการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และ

น าไปใช้ในพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ สู่ความเป็นเลิศ โดยมีการด าเนินงานร่วมกับระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ 

ได้อย่างราบรื่น  

 ๖. มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ EdPEx เป็นงานหลักอย่างหนึ่ง ที่จะต้องมีการติดตามและ

ประเมิน 

 ๗. การด าเนินการตามแนว EdPEx ทั้งในการรว่มการแลกเปลี่ยน เรียนรู ้และการท ารายงานการ

ประเมินตนเองของหนว่ยงาน จนสามารถแสดงให้เห็นความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม อาจจะนับเป็น

ผลส าเร็จที่ส าคัญส่วนหนึ่ง 

 ๘. มหาวิทยาลัยฯ ควรใช้โอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดฯ เพื่อเสริมความ

มุ่งมั่นในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยคณะกรรมการติดตามฯ ยินดีที่จะให้ค าแนะน าในการ

ด าเนนิงาน 

 นายสมชัย วุฑฒิปรีชา กรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาคมสวนดุสิตโดยส่วนรวมให้ความสนใจเรื่องกระบวนการ

ประเมินผล แต่ระดับความเข้าใจในการะบวนการประเมินผลยังคงมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ส าหรับ

ผู้บริหารโดยส่วนรวมให้ความสนใจด้านประเมินผลเป็นที่น่าพอใจมาก มีข้อสังเกตว่าวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหาร อธิการบดี คณบดี มีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งมีข้อคิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องประเมินผล

ไม่ได้เป็นขบวนเดียวที่จะท าให้เกิดคุณภาพ แตเ่ป็นส่วนหน่ึงของระบบการวางแผน ซึ่งเริ่มจากการก าหนด

นโยบาย และด าเนินตามนโยบายมาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งการประเมินผลเป็นเครื่องมือ

ของผู้บริหารซึ่งเป็นวงจรหนึ่งของการวางแผน หากแยกการประเมินผลมาเป็นกระบวนการอิสระที่ไม่



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓๔/๓๖ 

 

สัมพันธ์กับเรื่องอื่นก็จะท าให้ผลไม่ดเีท่าที่ควร การประเมินผลครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือให้มหาวิทยาลัยก้าว

ไปข้างหน้า  
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งกรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีประเด็นการ

ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงควรใช้ข้อมูลของคณะกรรมการติดตามฯ ประกอบการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน  

 ๒. การายงานด้านการเงนิเป็นการตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งควรน าผลการ

ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาประเมินการใช้จ่ายเงินในอนาคตว่าจะเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้

หรอืไม่หากเกิดผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาการเกิดอุทกภัย จ านวนนักศึกษาที่ลดลง เป็นต้น 

 ๓. ควรสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการประเมินของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ตอบข้อชี้แจง 

 ๑. เรื่องรายได้ลดลงเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง นั้น พบว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็

ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงต้องมีการปรับคุณภาพการศึกษา โดย

น าเสนอหลักสูตรที่หลากหลายและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไม่ได้เปิดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏสวนดุสิตได้ด าเนินการแล้วในขณะนี้ 

๒. การน าผลการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาประเมินการใช้จ่ายเงินในอนาคตว่าจะ

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ จะอยู่ในแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่มคีวามเหมาะสมเป็นการย้อนหลังไปประมาณ ๓-๔ ป ี
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                ๕.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  ร า ย ง านผลก า ร เ บิ ก จ่ า ย

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๔)โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๔๒๖.๗๓ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดนิ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓๕/๓๖ 

 

              ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๔๓.๗๑ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๔) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน  ๙๐.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๖ ของงบประมาณ

แผ่นดินที่ได้รับจัดสรร  ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๖๘.๗๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 

วงเงิน ๓๙.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ ๕๗.๑๓ ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 

   ๒. เงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

  ได้รับจัดสรรวงเงิน ๗.๕๗ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๔) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๐.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐ ของเงินกู้โครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ได้รับจัดสรร 

   ๓. เงินบ ารุงการศึกษา  

   ได้รับจัดสรรวงเงิน ๑๗๕.๔๕ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๔) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๙๙.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖ ของเงินบ ารุง

การศกึษาที่ได้รับจัดสรร 

   ทั้งนี้  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๑ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ ๑(๓๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน 

ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตามล าดับ   
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 

          ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 

   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน า เสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุม                

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๔  วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง

ต่อไปครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๔  วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๓๖/๓๖ 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๔๕ น. 

 

  

       (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                       (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 

        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม             เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 

  

        (นางจันทรา  เลิศอนันต)์                                 

       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 


