
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.  นายมานิจ สขุสมจิตร  นายกสภามหาวิทยาลยั 
๒. นายนิคม กฤษณรังคณุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔.   ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา  
๖. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗.   นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐. นายวชัรกิต ิ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ   
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๔. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๖. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๒.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๓. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
   มหาวิทยาลยั  กรรมการสภา 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ นายแพทย์อาวธุ  ศรีศกุรี ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
    ประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
๓. นายสมชยั  วฑุฒิปรีชา กรรมการตดิตามฯ 
๔. นางชนิดา  สวุรรณจฑูะ ศรีรอดบาง  กรรมการติดตามฯ 
๕. นางวิภารัตน์  ธรรมสาโรช กรรมการตดิตามฯ 
๖.  นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต กรรมการตดิตามฯ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
๘. ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๙.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๑๐. ดร.เบญ็จา  เตากล ่า คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๑. นายธนภมูิ  มาประเสริฐ นิตกิร 
๑๒. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๓. นางวาสนา  บณุยทตั เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

   ประธานท่ีประชมุ มอบหมายให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งเร่ืองประธาน
แจ้งท่ีประชมุทราบ โดยมีระเบียบวาระดงันี ้ 
 

  ๑.๑ การประชุมลับ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัเสนอท่ีประชมุวา่ เน่ืองจาก ระเบียบวาระการประชมุ
ครัง้นีมี้จ านวนมาก  จึงขอเล่ือนวาระการประชุมลับ ไปพิจารณาพร้อมร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ....  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ และให้ความเห็นชอบ  
 

  ๑.๒ การน าเสนอการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทศิ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง การน าเสนอการด าเนินงาน
ของโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๓/๓๓ 

ตามท่ี สภามหาวิทยาลยัได้หารือกับคณะผู้บริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ในการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในระดบัคณะได้น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่า คณะมีวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคตอ่การด าเนินงาน 
นัน้ ในการนี ้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พร้อมทัง้ขอรับฟังข้อคดิเห็นจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั 
 

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์  อังกุราภินันท์  ผู้ อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ น าเสนอท่ี
ประชุมดังนี ้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีมุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิด และการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปลกูฝังให้ผู้ เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการส่ือสารมีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาคณุภาพ
การศึกษา โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในและใช้มาตรฐานการศึกษา ตวับ่งชีร้ะดบัปฐมวัย – 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (๑๘ มาตรฐาน) เป็นแนวทาง/เป้าหมายในการพฒันา มี
การด าเนินงานตามระบบ PDCA อย่างเป็นระบบและสิน้ปีการศกึษา ๒๕๕๒ ได้ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพฒันาและจดัท ารายงานผลการด าเนินการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปี (SAR)  
 จุดเด่น  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน สงัคม ใช้นวตักรรมตา่ง ๆ ในการจดัการเรียนการสอน 
ส่วนระดบัประถมศึกษา ใช้นวตักรรมการสอนท่ีหลากหลายท่ีเน้นผู้ เรียนส าคญัส่งเสริมให้เด็กคิดเป็นท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรก าหนด และเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาองักฤษ 
 จุดท่ีควรพัฒนาเพิ่มเติม  ครูควรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มประสบการณ์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ 

- สง่เสริมให้ครูจดัท าบทเรียนส าเร็จรูป / e-Learning 
- สง่เสริมให้ครูท าวิจยั ทดลองด้านการเรียนการสอน 
- พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคดิ 
ลกัษณะการด าเนินงานด้านปฐมวยั 
๑) เป็นสถาบนัให้การศกึษาอบรมแก่เดก็ปฐมวยั โดยแบง่เป็นระดบัชัน้ตา่ง ๆ ดงันี ้
 -  โครงการบ้านหนนู้อย รับเดก็อาย ุ๑.๖ – ๑.๑๑ ปี 
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 -  โครงการบ้านสาธิต รับเดก็อาย ุ๒.๐ – ๒.๑๑ ปี 
 -  ระดบัชัน้อนบุาล รับเดก็อาย ุ๓ – ๕ ปี 

 โรงเรียนได้ยึดแนวปรัชญาวิถีด าเนินการเรียนการสอน ตามวิถีทางแห่งการพฒันาเด็กปฐมวยั ท่ี
สืบเน่ืองมาตัง้แตแ่รกเร่ิมก่อตัง้โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพฒันาการเด็ก 
“หลกัสูตรของโรงเรียนมีลกัษณะยืดหยุ่นได้” โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก กิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้สอดคล้องกบัชีวิตประจ าวนั สิ่งแวดล้อมรอบตวัเดก็ให้เหมาะสมวยัพฒันาการของเดก็ 
 ๒) เป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาปฐมวัยแก่โรงเรียนและสถาบนัพัฒนาเด็กในท้องถ่ินซึ่ง
ตัง้แต่แรกเร่ิมก่อตัง้ “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” เป็นสถานศึกษาระดบัอนุบาลท่ีเป็นแบบอย่างให้แก่
โรงเรียนในจงัหวดัต่าง ๆ ได้มาศกึษาดงูาน ฝึกงานและน าแนวทางการจดัประสบการณ์และนวตักรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนไปเป็นแบบอยา่งและทดลองใช้ 
 ๓) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มาสังเกตการณ์ มีส่วนร่วมในการสอน การทดลองและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป
นกัศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี ้มีทัง้นกัศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่วิชาการให้แก่บคุลากรท่ีท างานกบั
เด็กปฐมวยัของหน่วยงานอ่ืน ๆ อาทิ เช่น บุคลากรจากมูลนิธิ โรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ทัง้ของรัฐบาลและ
เอกชน โรงเรียนเทศบาล สถานสงเคราะห์เดก็ เป็นต้น 

๔) เป็นแหลง่เผยแพร่นวตักรรมการศกึษาเม่ือมีการศกึษาค้นคว้าทดลองวิจยัในเชิงทฤษฎีแล้วยงัมี
การน าทฤษฏีตา่ง ๆ มาทดลองในการปฏิบตั ิและพฒันาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดผลในการน าไปใช้ 
ลกัษณะการด าเนินงานด้านประถมศกึษา  โรงเรียนได้เปิดสอนระดบัประถมศกึษา เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๔๕ โดยขยายการศึกษาจากระดบัปฐมวยัและใช้ช่ือว่าโรงเรียนประถมสาธิตละอออุทิศ ทัง้นีเ้พ่ือเป็น
ทางเลือกส าหรับผู้ปกครองท่ีปรารถนาจะเห็นบุตรหลานได้เรียนรู้ในระบบโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อการพฒันาขีด
ความสามารถของผู้ เรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
เป็นหน่วยงานอิสระการบริหารจัดการขึน้ตรงต่ออธิการบดี  ในการด าเนินของโรงเรียนสาธิตฯ จะดูแล
อนุบาล ประถมแล้ว ยังรับนกัศึกษาจากคณะครุศาสตร์ในการผลิตบณัฑิตปริญญาตรี สาขาการศึกษา
ปฐมวัย โดยคณะครุศาสตร์จะจัดการเรียนการสอน ๔ ปี และปีท่ี ๕ เป็นการจัดการเรียนการสอนจาก
โรงเรียนสาธิตฯ ดงันัน้ โรงเรียนสาธิตฯ จะมีภาระหน้าท่ี ๓ อย่างด้วยกัน ปัจจุบนัมีผู้สนใจมาสมัครเป็น
จ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลยัมีนโยบายในการด าเนินงานแบบเดิม คือ เน้นในเร่ืองการเตรียมความพร้อม 
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ รวมทัง้แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีก าหนดไว้ ๘ กลุ่มสาระ ดังนัน้ ช่ือเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลยัพยายามรักษาไว้เพ่ือให้เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
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 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ขอให้น าข้อความท่ีอธิการบดีชีแ้จง  เพิ่มในรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละออ
อทุิศด้วย 
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานฯ หน้า ๑๔ ข้อมูลบุคลากร ท่ีแสดงจ านวนครูพิเศษในวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขอให้เพิ่มวุฒิการศึกษาลงไปด้วย เพ่ือเป็นการบอกถึง
ศกัยภาพของครู  และ ภาคผนวก ผลการสอบระดบัชาติ (O-Net) ควรเพิ่มคา่เฉล่ียของประเทศเป็นเท่าไร 
และคา่เฉล่ียของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเทา่ไร 
 ๓. รายงานผลการด าเนินการพฒันาคณุภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ควรระบุด้วยว่าเป็นการ
ประเมินจากคณะกรรมการชดุใด หรือหนว่ยงานใดเป็นผู้ประเมิน 
 ๔. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขค าพิมพ์ผิดให้ถกูต้องก่อนน าออกเผยแพร่ 
 ๕. ขอทราบการเงิน ค่าใช้จ่าย และอัตราค่าเทอมเป็นเท่าไร และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
อยา่งไร รวมทัง้ครูหรืออาจารย์ต้องไปท างานท่ีอ่ืนจ านวนเทา่ไร 
 ๖. การท่ีโรงเรียนสาธิตฯ เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ล าปาง กบั ศนูย์นครนายก การก ากบัดแูล
ในเร่ืองคณุภาพการเรียนการสอน และครูผู้สอนอยา่งไร 
 ๗. ต้นทนุคุ้มหรือไม ่ถ้าเป็นไปได้ควรเพิ่มจ านวนรับมากขึน้ 
 ๘. ขอให้เพิ่มการจดัการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประโยชน์ตอ่เดก็ทัว่ประเทศ 
 ๙. ควรมีการหารายได้เพิ่มจากกลุ่มผู้ปกครองท่ีมีรายได้สงูช่วยเหลือผู้ปกครองท่ีมีรายได้น้อย โดย
อาจจดัเป็นสวสัดกิารส าหรับผู้ปกครอง 
 ๑๐. การรับนกัเรียนอนบุาลตอ่ในระดบัประถมสดัสว่นในการรับด าเนินการอยา่งไร 
 ๑๑. ครูโรงเรียนสาธิตฯ คอ่นข้างเป็นผู้ มีศกัยภาพ มหาวิทยาลยัควรให้ความมัน่คงในอาชีพ ในส่วนนี ้
มหาวิทยาลยัสามารถเปล่ียนต าแหนง่เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัได้หรือไม่ และขัน้เงินเดือนท่ีจะได้รับเป็น คส. 
๑  คส. ๒ และ คส. ๓ ควรจดัท าเป็นข้อบงัคบัเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม และในการเลือกสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และผู้ แทนคณาจารย์ประจ า ซึ่งในส่วนนีค้รูโรงเรียนสาธิตฯ จะไม่มีสิทธ์ิในการเลือก ขอให้
มหาวิทยาลยัด าเนินการให้ครูโรงเรียนสาธิตฯ มีสิทธ์ิได้เลือกผู้แทนของครู   
 ๑๒. โรงเรียนสาธิตฯ ควรมีใบแสดงความคิดเห็นให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นหรือช่ืนชมครู 
พฤติกรรมของครูท่ีผู้ปกครองประทบัใจคืออะไร โดยมีหนังสือหรือบนัทึกข้อความเพ่ือช่ืนชมครู เป็นการ
สร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ครู     
 ๑๓. ขอให้โรงเรียนสาธิตฯ ท าความเข้าใจกบัผู้ปกครองในการก ากบัดแูลลกู หลาน ด้วย 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. การประกันคณุภาพของโรงเรียนสาธิตฯ จะแยกการประกันคณุภาพออกจากมหาวิทยาลยั ซึ่ง
โรงเรียนสาธิตฯ จะถูกประเมินประกันคุณภาพ โดย สมศ. เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตฯ จะสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ในการประกันคุณภาพ สพฐ. จะส่งรายช่ือกรรมการตรวจ
ประเมินผา่น สมศ. และ สมศ. ก็จะสง่กรรมการมาตรวจประเมิน ซึง่ในการตรวจประเมินสองปีท่ีผ่านมา ผล
ออกมาดีเย่ียมทัง้สองปี 
 ๒. โรงเรียนสาธิตฯ ถือเป็นสว่นหนึง่ของคณะครุศาสตร์ งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจะเป็นงบลงทนุ 
ซึง่คา่เลา่เรียนท่ีเก็บจากนกัเรียนเทอมละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นคา่เล่าเรียนท่ีรวมคา่อาหาร คา่นม คา่ว่ายน า้ 
เงินเดือนครู เป็นต้น  อีกส่วนหนึ่งก็ได้รับงบสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท เป็นคา่เสือ้ผ้า ค่า
อปุกรณ์การเรียน ซึง่ในสว่นนีจ้ะคืนให้กบัผู้ปกครอง และในสว่นท่ีมหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุจะเป็นเร่ือง
สิ่งแวดล้อม  และเงินเดือนอาจารย์ท่ีสงักดัคณะครุศาสตร์ ดงันัน้ รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ จะไม่รวมของ
มหาวิทยาลัย แต่มีการตัง้งบประมาณแยกไว้ โดยมีการเงินของมหาวิทยาลัยตรวจสอบการเงิน  เม่ือ
เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายค่าเล่าเรียนท่ีเก็บได้นัน้ไม่พอใช้  เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตฯ น าครูท่ีมีวุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาเอกมาสอนวิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คา่ใช้จ่ายจึงคอ่นข้างสงู 
ซึง่ได้รับความเช่ือถือจากผู้ปกครองและได้รับการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง 
    ๓. โรงเรียนสาธิตฯ ท่ีเปิดสอน ณ ศูนย์ล าปาง และศูนย์นครนายก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะ
เป็นผู้ ด าเนินการก ากับดูแลในการเตรียมครู หลักสูตร ทัง้หมด และศูนย์ล าปาง จะช่วยในเร่ืองการ
ประชาสมัพนัธ์ในการหาเด็กเข้ามาเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ ศนูย์ล าปาง ขณะนีด้ าเนินการไปได้ด้วยดี แต่
โรงเรียนสาธิตฯ ศนูย์นครนายก ยงัต้องได้รับการสนบัสนนุจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศอยู่   ซึ่งโรงเรียน
สาธิตฯ ทัง้ศนูย์ล าปาง และศนูย์นครนายก มหาวิทยาลยัฯ ได้น านกัศึกษาโครงการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินไปฝึกปฏิบตัิงานในส่วนนีไ้ด้ และขณะนี ้อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจประเมิน
คณุภาพ 
 ๔. การเพิ่มคา่เลา่เรียนนัน้คอ่นข้างยาก เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นข้าราชการ ถ้า
เพิ่มคา่เลา่เรียนก็จะท าให้มีผลกระทบเน่ืองจากเงินเดือนข้าราชการนัน้คอ่นข้างน้อย   
 ๕. ปัจจุบันจะรับนักเรียนจากอนุบาลต่อประถมทัง้หมด ยกเว้น ในกรณีผู้ ปกครองต้องการให้
นกัเรียนไปเข้าเรียนตอ่ประถมในโรงเรียนอ่ืน  
 

 มติ  ท่ีประชุม รับทราบ และมอบให้โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ น าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาในการด าเนินงานตอ่ไป 
 

๑.๓ (ร่าง) ก าหนดการเดนิทางไปร่วมพธีิเปิดศูนย์ไทยศึกษา ณ สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง (ร่าง) ก าหนดการเดินทางไป
ร่วมพิธีเปิดศนูย์ไทยศกึษา ณ ประเทศจีน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๗/๓๓ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้จัดตัง้ศูนย์ไทยศึกษาโครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยครูกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน นัน้  
บดันี ้ศนูย์ไทยศกึษาได้ด าเนินการตกแตง่และปรับปรุงสถานท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะมีพิธีเปิดศนูย์ไทย
ศกึษาในวนัท่ี  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดศูนย์ไทยศึกษาในวันดงักล่าว  โดยได้แนบ (ร่าง) ก าหนดการเดินทางไปเปิดศูนย์ไทยศึกษา        
๒ ชว่ง คือ วนัท่ี ๑๙ – ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ และ วนัท่ี ๒๐ – ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
    

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ ก าหนดการเดินทางไปร่วมพิธีเปิดศนูย์
ไทยศกึษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ และเลือกวันเดินทางไปเปิดศูนย์ไทยศึกษา ณ ประเทศไทย คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓  โดยนายกสภามหาวิทยาลยัขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัน าหนงัสือ 
หรือผลงานท่ีแสดงถึงความเป็นไทย สจูิบตัรการแสดงงานศลิปกรรมแหง่ชาต ิมอบให้ศนูย์ไทยศกึษา   
 

  ๑.๔ โครงการเย่ียมชมศูนย์การศึกษา ณ ศูนย์ตรัง ของกรรมการสภา- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง โครงการเย่ียมชมศูนย์
การศึกษา ณ ศูนย์ตรัง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  ได้เปิดศูนย์ศึกษา ณ ศูนย์ตรัง นัน้ เพ่ือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ ได้ทราบการจดัการเรียนการสอน เช่น 
อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา ในการนี ้
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเย่ียมชมศูนย์การศึกษา  ณ ศูนย์ตรัง จังหวัดตรัง ในวันท่ี ๑๑ – ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และขอเชิญกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเย่ียมชมศนูย์การศกึษา ตามวนัเวลา ดงักลา่ว 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ  
 

  ๑.๕ การประชุมสัมมนาระดมความคิดสวนดุสิตสู่สากล 
 

 สรุปเร่ือง นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งท่ีประชุมเร่ือง การประชุมสัมมนาระดมความคิด 
สวนดสุิตสูส่ากล โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 

ตามท่ีประชุมสัมมนาระดมความคิดสวนดุสิตสู่สากล เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ โดยมี นายชินวรณ์  บณุยเกียรต ิ เป็นประธานกลา่วเปิดงานและได้มอบนโยบายไว้ดงันี ้
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   ๑. มหาวิทยาลยัจะพฒันาอตัลกัษณ์ของสวนดสุิตไปสู่ความเป็นเลิศอย่างไร และ
การบริหารงานของมหาวิทยาลยัต้องมีความเป็นอิสระ รวมทัง้ควรปลกูฝังทศันะของอาจารย์ และนกัศกึษา 
ให้มีความภาคภูมิใจ และเข้าใจถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้    
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านอตุสาหกรรมอาหาร  ด้านอตุสาหกรรมบริการ  ด้านการศกึษาปฐมวยั  ด้านพยาบาลศาสตร์ 
   ๒. ระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องการให้ มีการ
เช่ือมตอ่ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
   ๓. ควรมีการจัดท ากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ เพ่ือให้มีกรอบท่ีชดัเจน และเพ่ือใช้
ขบัเคล่ือน ในระดบักระทรวงศกึษาธิการ และระดบัชาต ิรวมทัง้การผลิตก าลงัคน 
   ๔. ควรด าเนินการตอบสนองการรับใช้ต่อสังคม เช่น โครงการ ๑ มหาวิทยาลัย   
๑ จงัหวดั  โดยให้มหาวิทยาลยัเข้าไปรับผิดชอบดแูลการพฒันาท าความเข้มแข็งให้กบัประชาชนในจงัหวดั
ท่ีมหาวิทยาลยัตัง้อยู ่ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ  โดยขอให้มหาวิทยาลยัเผยแพร่นโยบายให้ประชาคมมหาวิทยาลยัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ี ได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ เม่ือ
วนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ฝ่ายเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

 มติ  ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
กนัยายน ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข ดงันี ้
  ๑. หน้า ๗  มตริายงานการประชมุ วรรคสอง หน้า ๑๑/๑๕ แก้ไขเป็น หน้า ๑๑/๑๙  
  ๒. หน้า ๑๓  รายนามล าดบัท่ี ๑๓ นางสาวองค์อร  สงวนญาติ ขอแก้ไขเป็น นางสาวบญุลาน  
ลีลาวโรดม 
  ๓. หน้า ๒๑ เพิ่มเติมข้อ ๓.๓ การได้รับการยอมรับ และเป็นท่ียอมรับสงัคมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั  
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

๓.๑ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ครั้งที่  ๘(๒๒)/๒๕๕๓ เม่ือวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่  ๙(๒๓)/
๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ 
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สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะ จากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และ
ครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๘
(๒๒)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้ส านกังาน
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี ้
   การประชุมครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ หน่วยงานท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน    
๑ หน่วยงาน คือ สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม ตามบนัทึกข้อความ สภว. ๑.๑๙๙/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี 
๒๒ กนัยายน ๒๕๕๓ 
   การประชมุครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ หน่วยงานท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
๓ หนว่ยงาน คือ  

๑. กองนโยบายและแผน  ตามบนัทกึ กผ.๖๖๗/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๒ ตลุาคม  ๒๕๕๓ 
๒. กองบริหารงานบคุคล  ตามบนัทกึ กบ. ๒๒๑๒/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ ตามบนัทกึ พยบ. ๑๙/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๙(๒๓)/
๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๓.๒ แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง แผนพฒันาสถาบนัสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดท าแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานด้านพฒันาสถาบนัสู่สากลของ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล พ .ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ซึ่งสภา-
มหาวิทยาลยัได้อนุมตัิ ในการประชุมครัง้ท่ี ๔(๗)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นัน้ ในการนี ้
คณะกรรมการพฒันาสถาบนัสูส่ากล ขอเสนอประเดน็การพฒันาสถาบนัสูส่ากล ดงันี ้

๑. การเสริมสร้างและเผยแพร่ช่ือเสียงสาขาอตัลกัษณ์ (Identity Promotion) 
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๒. การสง่เสริมแลกเปล่ียนทางวิชาการกบัสถาบนัในตา่งประเทศ (Exchange  
Promotion) 

๓. การยกระดบัขีดความสามารถด้านการตา่งประเทศ (International Capacity  
Building) 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา โครงการและกิจกรรมเพ่ือการพฒันา
สถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวทางการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน  
 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกต 
 ๑. จากการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จัดประชุมสมัมนาระดมความคิดสวนดสุิตสู่สากล 
ขอให้น าความคดิเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลยัหลงัจากท่ีสงัเคราะห์  เพ่ือให้ผู้ทรงคณุวฒุิให้ข้อคิดเห็น ว่า
ประเดน็ควรด าเนินการอยา่งไร 

๒. ต้องการเห็นค าบรรยายว่า “สวนดสุิตเป็นสากล” เป็นอย่างไร และถ้าสวนดสุิตจะไปสู่สากลจะ
เป็นในรูปแบบใด 
 

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิแผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๓.๓ (ร่าง) นโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) นโยบายการก ากบัดแูล
ตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ดงันี ้
   สืบเน่ืองจากตวัชีว้ดัท่ี ๑๒.๑ ระดบัคณุภาพของการก ากบัดูแลสถาบนัอดุมศกึษา
ตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลยัจะต้องจดัท าระบบการก ากบัดแูล
ตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตท่ีท าให้เกิดการควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือความโปร่งใส
ในการบริหารจดัการองค์การ ดงันัน้ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัจึงได้มอบหมายให้กองนโยบาย
และแผนจดัท า (ร่าง) นโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ซึ่งประกอบด้วย
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลตนเองท่ีดี ๔ ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบตัิ ซึ่งในแต่ละด้านจะมี
แนวทางปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   จากเหตผุลดงักล่าว กองนโยบายและแผนจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดพิจารณาอนมุตัิ หรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงและพฒันา (ร่าง) นโยบายการก ากับ
ดแูลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ให้เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบตัิ รวมทัง้เป็น
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ค่านิยมร่วมส าหรับบุคลากรในองค์การให้พึงยึดถือ และปฏิบตัิควบคู่ไปกับกฎระเบียบ ข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ืออนมุตัิ  (ร่าง) นโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดี
ของมหาวิทยาลยั 
 

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ินโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

  ๓.๔ การพจิารณาเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณาเพิ่มรายวิชาเลือก
ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญั
ดงันี ้
   ด้วยหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนา
หลกัสูตรเพิ่มรายวิชาเลือกในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส าหรับการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษา
พยาบาลศาสตร์ ชัน้ปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชาการประกอบ
ธุรกิจด้านสุขภาพ ในการนี ้มหาวิทยาลยัได้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๕(๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
เพิ่มเตมิ ซึง่บดันีห้ลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว   
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเพิ่มรายวิชา
เลือกในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 มต ิท่ีประชมุให้ความเหน็ชอบ การพิจารณาเพิ่มรายวิชาเลือกในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

 ๓.๕ การพจิารณาการเล่ือนเวลาเปิดสอน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  
  สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑)  
  จากเดมิภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ 
  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การเล่ือนเวลาเปิดสอน 
หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) จาก
เดมิภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ เป็นภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๒/๓๓ 

   ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ได้ก าหนดนโยบายเปิดรับนกัศกึษาใหม่  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี 
๑ ) ซึ่งหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  ในการประชุมครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ แล้วนัน้ 
   ในการนี ้ คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรได้น าเสนอท่ีประชมุสภาวิชาการครัง้ท่ี ๕
(๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเห็นชอบการเปิดสอน โดยคณะกรรมการสภา-
วิชาการมีมตใิห้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเตมิเล็กน้อย บดันี ้ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรฯ ได้
ด าเนินการแก้ไขตามท่ีท่ีประชมุเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว   
  

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเล่ือนเวลาเปิดสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑)  
จากเดมิภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ เป็นภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การเล่ือนเวลาเปิดสอน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) จากเดิมภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ เป็น
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ 

 

๓.๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินโครงการตามแผนงานบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  จ านวน ทัง้สิน้ ๓๒ โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.พ.ร.) ตัวชีว้ัดท่ี ๓.๒ ระดับ
ความส าเร็จของการบริการวิชาการเพ่ือเพิ่มความเข้มแข็งแก่ชมุชน ดงันัน้ ฝ่ายวิชาการ จึงได้จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
เสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว ในการนี ้จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา   
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๓/๓๓ 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพ่ือขอข้อเสนอแนะ
จากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในการจดัท าแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 

๓.๗ สรุปผลตามแผนการด าเนินงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด  
 และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาปฐมวัย 

  

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัเสนอท่ีประชมุเร่ือง สรุปผลตามแผนการด าเนินงาน
โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาปฐมวัย โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้จดัท าโครงการเครือข่าย ถ่ายทอด และ
พฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี การด าเนินงานตามโครงการฯ ดงันี ้

๑. ประชมุเพ่ือจดัเตรียมเนือ้หา 
๒. พฒันาส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั ๕๐ รายการ พร้อมกบัเผยแพร่ผ่าน

ระบบเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั http://edlru.dusit.ac.th และบนัทกึลงใน External Hard disk 
๓. อบรมเพ่ือเผยแพร่โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ 

eDLRU ส าหรับการศึกษาปฐมวัย ๖ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ตรัง 
อบุลราชธานี และล าปาง โดยมีผู้ เข้าอบรม ๑๘๘ คน โรงเรียนในเครือขา่ย ๑๐๗ โรงเรียน 

ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ 
ถ่ายทอดและพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๑.๔๓ ด้าน
ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕.๕๗ และด้านการน าความรู้ไปใช้ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๖.๒๐ 

สิ่งท่ีจะท าตอ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑. พฒันาส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
๒. พฒันาส่ือ eDLRU ระดบัปฐมวยัเพิ่มมากขึน้ 
๓. สร้างเครือขา่ยและเผยแพร่โครงการ eDLRU ในระดบัประเทศเพิ่มขึน้ 

เผยแพร่โครงการ eDLRU สูส่ากล  
 

http://edlru.dusit.ac.th/
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 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ส รุปผลตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการเครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั 
 

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิสรุปผลตามแผนการด าเนินงานโครงการเครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั 

 

  ๓.๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพเิศษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง ท่ีประชุม ให้น าระเบียบวาระ รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว 
ส านกักิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 ท่ีประชมุ รับทราบและให้ความเหน็ชอบ 
 

 ๓.๙ สรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓  
  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปผลการด า เนินงาน
แผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสถาบนัสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิ เม่ือวนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงขอน าเสนอ
ผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัความส าเร็จระดบักลยทุธ์ ของแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๖ กลยทุธ์ ๘ ตวัชีว้ดั และคา่เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนา
สถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๓.๑๐ สรุปผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ท่ี ๑) 

 

สรุปเร่ือง ท่ีประชมุ ให้น าระเบียบวาระ การสรุปผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ท่ี ๑) เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

 ท่ีประชมุ รับทราบและให้ความเหน็ชอบ 
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 ๓.๑๑ การเปล่ียนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก าหนดจ านวนและตัวบุคคล
ของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัตงิานต่อ จาก นางสาว
บุญลาน  ลีลาวโรดม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล เป็น นางสาวองค์อร  
สงวนญาต ิ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน า เสนอท่ีประชุมเ ร่ือง  การเปล่ียนแปลง
ผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการและจะ
ให้ปฏิบตังิานตอ่ จาก นางสาวบญุลาน  ลีลาวโรดม หวัหน้ากลุม่งานบริหารงานบคุคล เป็น นางสาวองค์อร  
สงวนญาต ิ รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองบริหารงานบคุคล โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๘(๒๓)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๔ 
กนัยายน ๒๕๕๓  ท่ีประชมุมีมตอินมุตั ิแตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ี
จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบตัิงานต่อ  ซึ่งในต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้อง
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เน่ืองจาก ในช่วงระยะเวลานัน้ยงัไม่มีผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บคุคล จึงได้แต่งตัง้ นางสาวบุญลาน  ลีลาวโรดม หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล เป็นผู้ เลขานุการใน
คณะกรรมการดงักล่าว นัน้  ในการนี ้มหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ให้ นางสาวองค์อร  สงวนญาติ  ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย รักษาการในต าแหน่งผู้ อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเปล่ียนแปลงผู้ช่วยเลขานกุารฯ จาก นางสาวบญุลาน  ลีลา
วโรดม หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานบคุคล เป็น นางสาวองค์อร  สงวนญาติ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองบริหารงานบคุคล 

 

จึงเ รียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   การเปล่ียนแปลงผู้ ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการและจะให้ปฏิบตัิงานตอ่ 
จาก นางสาวบุญลาน  ลีลาวโรดม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล เป็น นางสาวองค์อร  สงวนญาติ   
รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองบริหารงานบคุคล 
 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ การเปล่ียนแปลงผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก าหนดจ านวนและตัว
บคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการและจะให้ปฏิบตัิงานตอ่ จาก นางสาวบุญลาน  ลีลาวโรดม 
หวัหน้ากลุม่งานบริหารงานบคุคล เป็น นางสาวองค์อร  สงวนญาติ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบคุคล 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

  ๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย  
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... 
 

สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตมีศกัยภาพในการจัดการเรียนการสอนทัง้ระดบั
ปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา ท าให้มีความพร้อมท่ีจะขยายสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและสาขาวิชาชีพการพยาบาลนัน้ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่เป็นจ านวนมาก สภา
มหาวิทยาลยัจงึเห็นชอบอนมุตัหิลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรใหม่ ในการประชมุครัง้ท่ี ๑(๒๔)/๒๕๕๐ 
เม่ือวนัท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ และเพ่ือให้ด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ในการนี ้กองกฎหมายจึงได้ประสานงานกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในการยก (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว  โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนมุตั ิ(ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... 
 

 การพจิารณา   ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

 ๑. หน้าท่ี ๑ ยอ่หน้าสดุท้าย ข้อความ  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้ให้
สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจตีความและวินิจฉัย ขอให้ตดัข้อความ “มีอ านาจ” ออก 
 ๒. บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๑ ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในวนัท่ีข้อบงัคบันีใ้ช้
บงัคบั ยังคงด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบงัคบันีต้่อไป ทัง้นี ้ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วนัท่ีข้อบงัคบันีใ้ช้
บงัคบั ให้แก้ไข “ยงัคงด ารงต าแหนง่คณบดีตามข้อบงัคบันีต้อ่ไป ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินสองปีนบัแตว่นัท่ีข้อบงัคบั
นีใ้ช้บงัคบั” เป็น “ยงัคงด ารงต าแหนง่คณบดีตามข้อบงัคบันีต้อ่ไป จนครบวาระการด ารงต าแหนง่” 
 ๓. หมวด ๑ บททัว่ไป ขอให้เพิ่มเติมในส่วน มาตรา ๘ เก่ียวกับ ศึกษา วิจยั ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบตัภิารกิจของมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน  
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี  ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ชีแ้จงว่า ข้อบงัคบัฯ หมวด ๑ บททัว่ไปว่า 
ภารกิจตามมาตรา ๘ จะระบไุว้ในข้อ ๘ การด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ในเร่ืองใดท่ีมิได้ก าหนดไว้
ในข้อบงัคบันีใ้ห้ด าเนินงานตามข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้องโดยอนโุลม  
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 มต ิ ท่ีประชมุ อนมุตั ิข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์   พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
                    ๔.๒ การบรรจุช่ือศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง 

ตามประกาศจัดตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 สรุปเร่ือง ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ประกาศจัดตัง้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจดัตัง้ศนูย์การศกึษาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองและ
เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติบรรจุช่ือของศูนย์
การศึกษานอกท่ีตัง้ ดงัรายช่ือต่อไปนี ้ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ
มหาวิทยาลยัฯ ดงักลา่ว 

๑. ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ ล าปาง 
๒. ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ พิษณโุลก 
๓. ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ นครนายก 
๔. ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ สพุรรณบรีุ 
๕. ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ หวัหิน 
๖. ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ ตรัง 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การบรรจุช่ือศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตัง้ เป็นหนว่ยงานเทียบเท่ากอง ตามประกาศการจดัตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ การบรรจุช่ือศูนย์การศึกษานอกท่ีตัง้ ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง      
ตามประกาศการจดัตัง้หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๔.๓ (ร่าง) แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
แสดงความคิดเหน็ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 สรุปเร่ือง ขอถอนวาระเน่ืองจากว่า มหาวิทยาลัยได้พิจารณาการด าเนินงานของตวัชีว้ัด
ตา่ง ๆ ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมมี่ตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
สว่นร่วมและแสดงความคดิเห็น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบและให้ความเหน็ชอบ 
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  ๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ พ.ศ. .... 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต เร่ือง สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ได้มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง คุณสมบตัิของผู้ มีสิทธิ
สมคัรและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้ความเห็นเก่ียวกับพนกังาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้ สอนและท างานประจ าในมหาวิทยาลัยฯ จึงสามารถด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และถึงเป็นคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลยัด้วย และย่อมมีสิทธิสมัครและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ได้เช่นเดียวกับข้าราชการท่ีเป็นคณาจารย์ประจ า จึงสมควรด าเนินการแก้ไข  ในการนี ้กอง
กฎหมายได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย สภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 
 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเก่ียวกับข้อบังคับฯ ว่า ข้อ ๕ ให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการ มีกรรมการจ านวนสิบเก้าคน ประกอบด้วย กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า 
และกรรมการประเภทข้าราชการ โดยต้องมีกรรมการแต่ละประเภทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งมาจากเลือกตัง้
โดยคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ให้แก้ไข “ไมน้่อยกวา่ห้าคน” เป็น “ไมน้่อยกวา่แปดคน” 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เร่ือง สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ๔.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภา- 
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. .... 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีได้มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิ
สมคัรและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเน่ืองจากข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ .ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการ
ก าหนดคุณสมบตัิของคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึง



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๙/๓๓ 

สมควรด าเนินการแก้ไข ในการนี ้กองกฎหมายได้ด าเนินแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย ในการประชมุครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อย
แล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. .... 
 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเก่ียวกับข้อบงัคบัว่า ข้อ ๖ (๙) ข้อความ    
โดยต้องเป็นกรรมการท่ีมาจากข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาอย่างน้อยหนึ่งคน  ให้เพิ่มข้อความ
เป็น โดยต้องเป็นกรรมการท่ีมาจากข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคนในแต่ละ
ประเภท  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

  ๔.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเงนิและ 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติให้
มหาวิทยาลัยทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๙ เก่ียวกบัการมอบอ านาจให้อธิการบดีสามารถใช้ดลุยพินิจในการตีความและ
วินิจฉัยชีข้าดการปฏิบตัิงาน ตามข้อบงัคบัดงักล่าว  ในการนี ้กองกฎหมายได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
ตลุาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุให้ปรับปรุงแก้ไข ข้อ ๕ วรรคสอง ข้อความ “ให้สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจ
ตีความและวินิจฉยั” ให้ตดัค า “มีอ านาจ” ออก 
 

 มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๒๐/๓๓ 

  ๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา 
โครงการพเิศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การจดัการศกึษาโครงการพิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติให้
มหาวิทยาลยัทบทวนข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การจดัการศกึษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๔๙ เก่ียวกับการมอบอ านาจให้อธิการบดีสามารถใช้ดุลพินิจในการตีความและวินิจฉัยชีข้าดการ
ปฏิบตังิาน ตามข้อบงัคบัดงักลา่ว  ในการนี ้กองกฎหมายได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
ตลุาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การจดัการศกึษาโครงการพิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

 การพิจารณา ท่ีประชุมให้ปรับปรุงแก้ไข ข้อ ๑๕ วรรคสอง ข้อความ “ให้สภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจตีความและวินิจฉยั” ให้ตดัค า “มีอ านาจ” ออก 
 

มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การจดัการศกึษาโครงการ
พิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ๔.๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารจัดการ 
โครงการพเิศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การบริหารจดัการโครงการพิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติให้
มหาวิทยาลยัทบทวนข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การบริหารจดัการโครงการพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๔๙ เก่ียวกับการมอบอ านาจให้อธิการบดี สามารถใช้ดุลพินิจในการตีความและวินิจฉัยชีข้าดการ
ปฏิบตัิงาน ตามข้อบงัคบัดงักล่าว ในการนี ้กองกฎหมายได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
ตลุาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๒๑/๓๓ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การบริหารจดัการโครงการพิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต แก้ไข ข้อ ๕ เป็น ข้อ ๑๔ 
 ๒. ข้อ ๑๔ วรรคสอง ข้อความ “ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและวินิจฉัย” ให้ตดัค า “มี
อ านาจ” ออก 
 

 มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหารจดัการโครงการ
พิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ๔.๙ พจิารณาการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตัง้บุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระการ
ประชุมค่อนข้างมาก ดงันัน้ จึงขอถอนวาระ พิจารณาการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือ
แตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยให้เสนอในการ
ประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบและให้ถอนวาระ โดยให้เสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

  ๔.๑๐ พจิารณาอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารง 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิจ านวน ๓ ราย 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระการ
ประชุมค่อนข้างมาก ดังนัน้ จึงขอถอนวาระ พิจารณาอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง และพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารง  ต าแหน่งผู้ ช่วย-
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิจ านวน ๓ ราย โดยให้เสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบและให้ถอนวาระ โดยให้เสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 ๔.๑๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การแต่งตัง้คณะกรรมการสรร
หาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ๓ ปี และจะครบวาระในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ นี ้ดงันัน้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ 
   ข้อ ๖ ประธานและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๓ ปี 
และอาจได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 
 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึ น้คณะหนึ่ง  เ รียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั” ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิคนหนึง่ เป็นประธาน 
(๒) ผู้ แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ ด ารงต าแหน่งบริหาร      

ซึง่คดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน 
(๓) ผู้ แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า             

ซึง่คดัเลือกกนัเอง จ านวนสองคน 
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคดัเลือก

กนัเอง จ านวนส่ีคน 
 ให้ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี เป็นเลขานกุาร 
 การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเวลาหกสิบ
วันก่อนท่ีประธานและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจะครบวาระหรือภายในหกสิบวันหลังจากประธานหรือ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากต าแหนง่ แล้วแตก่รณี 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 
   ๑. เสนอรายช่ือคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
ตาม ข้อ ๗ (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน และ (๔) ผู้ แทนจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่คดัเลือกกนัเอง จ านวนส่ีคน 
   ๒. อนมุตัิค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวับคุคล
ของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ และจะให้ปฏิบตังิานตอ่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ท่ีประชมุได้มีการเสนอช่ือ กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ โดยมีรายนามดงันี ้
 ๑. นางอรสา  คณุวฒัน์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิคม  กฤษณรังคณุ  กรรมการ 

๓. นายบญุลือ  ทองอยู ่  กรรมการ 
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๔. นายณรงค์ศกัดิ ์ ภมูิศรีสอาด  กรรมการ 
๕. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร กรรมการ 

 

มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั โดยมีรายนามดงันี ้
  ๑. นางอรสา  คณุวฒัน์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนิคม  กฤษณรังคณุ  กรรมการ 

๓. นายบญุลือ  ทองอยู ่  กรรมการ 
๔. นายณรงค์ศกัดิ ์ ภมูิศรีสอาด  กรรมการ 
๕. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร กรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔  
(เมษายน – กันยายน ๒๕๕๓) 
  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ (เมษายน – กนัยายน ๒๕๕๓) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้  
   สืบเน่ืองจากกลุ่มงานตรวจสอบภายในมีภารกิจหลักในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ให้มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้เพ่ือให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบงัคบั กฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและตามนโยบายของมหาวิทยาลยั การด าเนินงานในแต่ละปีมีการ
จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดงันี ้

๑. รอบระยะเวลาการด าเนินงานในไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน – มิถนุายน ๒๕๕๓)  
ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้แล้ว จ านวน ๒ หนว่ย 

๑.๑ รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) 

๑.๒ รายงานผลการด าเนินศนูย์การศกึษา จ านวน ๘ ศนูย์การศกึษา โดย 
แยกเป็นศนูย์การศกึษาท่ีตรวจสอบการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๕ หน่วยงาน 
คือ ศนูย์การศึกษาล าปาง ศนูย์การศกึษานครนายก ศนูย์การศึกษาพิษณุโลก ศนูย์การศึกษาหวัหิน และ
ศูนย์การเรียนระนอง ๒ และติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาเขตสพุรรณบรีุ ศนูย์การศกึษาตรัง และศนูย์การ
เรียนรางน า้ 
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๒.  รอบระยะเวลาการด าเนินงานในไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กนัยายน  
๒๕๕๓) ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้แล้ว จ านวน ๒ เร่ือง ดงันี ้

๒.๑ การตรวจสอบกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) 
๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ (เมษายน – กนัยายน ๒๕๕๓) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๒ การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเหน็ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ตามแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการในตัวชีว้ัดท่ี ๑๓ ระดับ
ความส าเร็จในการให้ความส าคญักบัผู้ รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ นัน้ บดันี ้คณะท างานได้ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตาม
แผนงานฯ เรียบร้อยแล้ว  จงึขอน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงาน โดยสงัเขปดงันี ้

๑. จดัท าแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคิดเห็น 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน 
๒๕๕๓  ได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ และได้รับ
การอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒. ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในหวัข้อ “มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิตกบัอตัลกัษณ์ ทัง้ ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลยั” ใน website (www.dusit.ac.th) โดยมีผู้ เข้าร่วมเสนอ
ความคดิเห็น จ านวนรวมทัง้สิน้ ๔๑๐ คน 

๓. การด าเนินการโครงการตามแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจ านวน ๓ โครงการ และ ๔ กิจกรรม ซึ่งขณะนีทุ้กโครงการได้
ด าเนินการบรรลคุวามส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการตามแผนงาน 

๔. คณะท างานได้จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการ
ปฏิบตังิานตามโครงการแก่คณะท างานภาคประชาชนในวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

http://www.dusit.ac.th/
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๕. คณะท างานได้จัดท าแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ ใน 
พ.ศ. ๒๕๕๔   โดยคณะท างานภาคประชาชนได้เสนอให้ท าโครงการต่อเน่ือง ท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ์ทัง้  
๔ ด้านของมหาวิทยาลยั 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๓ รายงานการประเมินผลตัวชีวั้ดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
รอบ ๑๒ เดือน 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานการประเมินผล
ตวัชีว้ดัตามแผนกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัได้จดัท าแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยและได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๑ นัน้ มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการประเมินผล
ตวัชีว้ดัตามแผนกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน ผลการประเมินตวัชีว้ดัตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน มีตวัชีว้ดัท่ีบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน ๖ ตวัชีว้ดั ตวัท่ีไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน ๑ ตวัชีว้ดั คือ ตวัชีว้ดัท่ี ๖ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาองค์กรคณุภาพ 
   ตวัชีว้ดัท่ี ๖ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาองค์กรคณุภาพ 
   ผลการด าเนินงานอยู่ระดบั ๓ ทัง้นี ้เน่ืองจากเกณฑ์ระดบั ๔ ก าหนดไว้ว่า มีการ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายระดับ ๔ เน่ืองจาก 
มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินการด าเนินการพฒันาองค์กรคณุภาพ โดยมีการประเมินใน ๒ ลกัษณะ คือ 
การประเมินผลระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation) และการประเมินเม่ือด าเนินการเสร็จ 
(Summative Evaluation) แต่การปรับปรุงการด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระหวา่งด าเนินการ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานการประเมินผลตวัชีว้ดัตามแผน
กลยทุธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน    
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
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 ๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี คณะกรรมการวางระบบบริหารความเส่ียงได้เสนอแผนบริหารความเส่ียง
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตเพ่ือพิจารณาอนุมตัิแล้วนัน้ คณะกรรมการวางระบบบริหารความ
เส่ียงของมหาวิทยาลยัโดยฝ่ายงานเลขานุการ ได้ด าเนินการเผยแพร่และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตาม
แผนบริหารความเส่ียง บดันี ้ได้สิน้สดุระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผนแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเส่ียงมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานและผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย  
อธิการบดี  และคณบดีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงานและผลการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลยั อธิการบดี และคณบดี ของคณะกรรมการติตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั ระหวา่งวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลยัได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ๒๗/๒๕๕๒ สัง่ ณ วนัท่ี 
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต      
ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ โดยเพิ่มเตมิอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีด้วยนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการฯ ก าหนด
ช่วงเวลาการด าเนินงานในระหว่างวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งผลการประเมินมี
รายละเอียดดงันี ้
   อธิการบดีแสดงภาวะผู้น าในระดบัสงู และพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัไป
ตามอัตลักษณ์ท่ีก าหนดไว้ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการลงมือท า ได้รับการช่ืนชมและศรัทธาอย่างมากจาก
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ประชาคม นอกจากนี ้อธิการบดียังตระหนกัดีถึงประเด็นท้าทายท่ีเกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะใน
เร่ืองการส่ือสาร ซึง่มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงการส่ือสารให้ทัว่ถึงทัง้องค์กร 
   สว่นการประเมินมหาวิทยาลยั ซึ่งคณะกรรมการฯ สนบัสนนุแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
(๒๐๐๙ – ๒๐๑๐ Education Criteria for performance Excellence : EdPEx) ในภาพรวมพบว่าทุก
คณะ/ส านกั/หนว่ยงานให้ความร่วมมืออย่างดี และพบว่าหลายหน่วยงานมีความพยายามและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการรับฟังลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และคณุภาพการด าเนินงานมากขึน้อยา่งเห็นได้ชดั 
   ส าหรับการประเมินคณบดีนัน้ ในภาพรวม คณบดีมีคณุลกัษณะส่วนบคุคลด้าน
ตา่ง ๆ ในระดบัดี โดยจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีของประชาคมในด้านการอทุิศตนเพ่ือองค์กร แตอ่ย่างไรก็ตาม ก็มี
ภาระงานตามนโยบายมากจงึอาจไมส่ามารถจะด าเนินงานเชิงรุกได้อยา่งเตม็ท่ี 
   ส่วนการติดตามในภาพรวมถึงผลการด าเนินงานด้านบริหารการเงิน พบว่า
มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและจากรายได้ส่วนอ่ืน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามบทบาทและหน้าท่ีหลักของสภา
มหาวิทยาลยัและสอดคล้องกับอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้าน
การศึกษาปฐมวยั ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยัยงัมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เป็นอย่างดี คือ ประมาณร้อยละ ๖๒  
ซึง่มากกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ประธานกรรมการ และกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานและผลการตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ดังนี  ้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ คณะกรรมการติดตามฯ ก าหนด
ชว่งเวลาการด าเนินงานในระหวา่งวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓  
 อธิการบดีประเมินตนเองใน ๖ ประเด็นคือ ด้านการส่ือสารทัว่ทัง้องค์กรและการพฒันากลุ่มผู้น า
เพ่ือสนบัสนนุการบริหารเชิงกลยทุธ์ ซึง่เป็นประเด็นหลกัท่ีคณะกรรมการติดตามฯ เคยเสนอแนะไว้ในวาระ
แรก  รวมกับประเด็นท่ีอธิการบดีเป็นผู้ ก าหนดเพิ่มเติมเอง ได้แก่ การปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยการ
มุ่งเน้นคุณภาพงานท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การก าหนดอัตลักษณ์ และการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยอธิการบดีเป็นผู้ ระบุตวัชีว้ดัความส าเร็จ เป้าหมายระยะยาว ๓ ปี และก าหนด Milestone 
ประจ าปีของแตล่ะประเด็น รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง  จากการประมวลจากแบบสอบถามและ
การสมัภาษณ์ สรุปได้ว่า อธิการบดีแสดงภาวะผู้น าในระดบัสงู และพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัไป
ตามอัตลักษณ์ท่ีก าหนดไว้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการลงมือท า ได้รับการช่ืนชมและศรัทธาอย่างมากจาก
ประชาคม อย่างไรก็ดี อาจส่งผลให้ผู้บริหาร/บคุลากรขาดความมัน่ใจในการตดัสินใจด้วยตนเอง และเป็น
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อุปสรรคในการกระจายอ านาจ  นอกจากนี ้อธิการบดียังตระหนักดีถึงประเด็นท้าทายท่ีเกิดขึน้ใน
มหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะในเร่ืองการส่ือสาร มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงการส่ือสารให้ทัว่ถึงทัง้องค์กร 
 คระกรรมการติตามฯ เห็นว่า อาจต้องพิจารณากระบวนการส่ือสารอย่างเป็นระบบหลากหลาย
รูปแบบท่ีเหมาะกับลกัษณะและความสนใจของบคุลากรทุกกลุ่ม ทุกวนั ส่วนการพฒันาผู้น ารุ่นใหม่ อาจ
พิจารณาพฒันาระบบการมีผู้น าอาวโุสให้ค าแนะน าใกล้ชิดให้เป็นรูปธรรมในแตล่ะกระบวนการ นอกจากนี ้
อาจจะมีแผนภาพรวมด้านการพฒันาบคุลากรในระยะกลางและยาว  ซึ่งจะช่วยรองรับการปรับโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลยัพร้อม ๆ กนัไป 
 คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการประเมินอธิการบดีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า ควรเปิดโอกาสให้อธิการบดีทบทวนประเด็นการประเมินท่ีก าหนดไว้ และอาจปรับปรุง
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเด็นการประเมินได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้อธิการบดีอาจพิจารณาปรับใช้กลไก
ภายในท่ีมีอยู่ เช่น คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ และกลุ่มเรียนรู้หลกั เป็นต้น เพ่ือเช่ือมโยงภาพรวมการ
ด าเนนิงานเชิงกลยทุธ์และการประกนัคณุภาพให้เป็นเร่ืองเดียวกนั ส่วนการประเมินมหาวิทยาลยั เห็นควร
ให้กลุม่เรียนรู้หลกัระดบัมหาวิทยาลยั (CLG-U) และระดบัหน่วยงาน (CLG-A) สานตอ่ภารกิจตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ โดยให้มีการขยายเครือข่ายการด าเนิน
กิจกรรม และจัดให้ทุกส านกั/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินตนเอง รวมถึงยังคงมีความ
จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าปรึกษาจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ อย่างต่อเน่ือง 
ส าหรับการประเมินคณบดี ควรเปิดโอกาสให้คณบดีทกุคณะ รวมถึงส านกักิจการพิเศษ ได้มีโอกาสทบทวน
การก าหนดนโยบายหลักและวิธีการประเมินต่อคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งอาจจะต้องก าหนดวิธีการ
ส่ือสารให้ประชาคมทราบและให้มีสว่นร่วมในการพฒันาหนว่ยงาน 
 ส่วนการประเมินมหาวิทยาลัยนัน้ คณะกรรมการติดตามฯ สนับสนุนแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (๒๐๐๙ 
– ๒๐๑๐ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเกณฑ์ด้านการศกึษาของ
เกณฑ์บลัดริจ/รางวัลคุณภาพแห่งชาติ) โดยคณะ/ส านัก/หน่วยงาน หน่วยงานร่วมกันตัง้เป้าหมายเชิง
ปริมาณให้หน่วยงานหลัก จ านวน ๑๑ หน่วยงานและศูนย์การศึกษา จ านวน ๖ ศูนย์ สามารถประเมิน
ตนเอง (Self Assessment – SA) ตามเกณฑ์ EdPEx ได้ ภายใน ๓ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 
การปรับเปล่ียนท่ีส าคญัคือการแตง่ตัง้กลุม่ CLG-U และ CLG-A เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลยัและในระดบัคณะฯ/ส านกั/หนว่ยงาน ให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ในภาพรวมพบว่าทุกคณะ/ส านกั/หน่วยงาน ให้ความร่วมมืออย่างดี และพบว่าหลายหน่วยงานมี
ความพยายามตอบค าถามและอธิบายการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx 
นอกจากนี ้หลายหน่วยงานสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างโครงร่างองค์กรและการด าเนินงานใน
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หมวดต่าง ๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการรับฟังลูกค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และคุณภาพการ
ด าเนินงานมากขึน้อยา่งเห็นได้ชดั 
 คณะกรรมการฯ เห็นว่า การส่ือสารภายในคณะ/ส านกั/หน่วยงานยงัเป็นเร่ืองท้าทายของทุกส่วน 
แม้ได้มีความพยายามปรับปรุง และพฒันาในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ตาม โดยในส่วนการด าเนินการของ 
CLG คณะกรรมการตดิตามฯ เห็นวา่ การจดัให้มีกลุม่เรียนรู้หลกัท าให้เป็นตวัเร่งกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ได้เป็นอย่างดี และควรพิจารณาการให้แรงจงูใจด้วย ทัง้นี ้การด าเนินงานในปีท่ี ๒ ทัง้ระดบัมหาวิทยาลยั 
(CLG-U) และระดบัหน่วยงาน  (CLG-A) ควรตกลงร่วมกันถึงทิศทาง ผลผลิตและการด าเนินงานท่ี
ครอบคลมุทกุคณะ/ส านกั/หนว่ยงาน 
 ส าหรับการประเมินคณบดีนัน้ คณะกรรมการติดตามฯ เน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของ
คณบดีและประชาคมว่า ยงัคงเป็นการประเมินตนเองด้วยการระบเุร่ืองท่ีต้องการให้ประเมินเพิ่มเติมจาก
ประเด็นด้านตา่ง ๆ ท่ีมีแบบสอบถาม ทัง้นี ้การประเมินเป็นเพ่ือการพัฒนา โดยไม่ได้ผูกโยงกับการ

ประเมินความดีความชอบ คณะกรรมการติดตามฯ สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องหลงัจากได้รับการประมวลผล
จากสวนดสุิตโพลในภาพรวม คณบดีมีคณุลกัษณะส่วนบคุคลด้านตา่ง ๆ ในระดบั โดยจะเป็นตวัอย่างท่ีดี
ของประชาคมในด้านการอทุิศตนเพ่ือองค์กร มีภาระงานตามนโยบายมากจึงอาจไม่สามารถด าเนินงานเชิง
รุกได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี ้ทุกคณะยงัต้องการการสนบัสนนุด้านการวิจยั เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานท่ี
ได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติได้มากขึน้  ส่วนการติดตามในภาพรวมถึงผลการด าเนินงาน
ด้านบริหารการเงิน พบว่า มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตสามารถบริหารจดัการการเงินงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณและจากรายได้ส่วนอ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
เป็นไปตามบทบาทและหน้าท่ีหลกัของสภามหาวิทยาลยัและสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัทัง้ 
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร  ด้านการศึกษาปฐมวยั  ด้านการศึกษาพิเศษ  ด้านอุตสาหกรรม
บริการ มหาวิทยาลยัยงัมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ได้เป็นอยา่งดี คือ ประมาณร้อยละ ๖๒ มากกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระยะเวลาเดียวกนั  ในส่วน
ของส านกักิจการพิเศษนัน้ อาจต้องพิจารณาจดัท า/ทบทวนแผนกลยทุธ์และเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว เพ่ือให้มีความสมดลุและมัน่คงยิ่งขึน้ นอกจากนี ้การแสดงผลในรายงานฉบบันีร้วมถึงข้อมลูท่ีสมบรูณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของคณะ สถาบนัวิจยั และสถาบนัภาษาฯ หากได้ใช้ข้อมลูดงักล่าวเป็นฐาน
ในการเปรียบเทียบต่อไปในอนาคต อาจจะฉายภาพให้เห็นระดบัและแนวโน้มของการด าเนินงานด้าน
การเงินและงบประมาณท่ีชดัเจนขึน้ รวมทัง้ใช้ข้อมลูเพ่ือบริหารจดัการด้านการเงินและงบประมาณท่ีเป็น
จดุเน้นด้วย 
      นายสมชยั  วฑุฒิปรีชา น าเสนอเพิ่มเตมิดงันี ้

๑. จากการสมัภาษณ์คณบดีและบคุลากรในส่วนตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ทกุคน
ให้ข้อมลูสอดคล้องกนัเป็นอย่างเดียวว่า อธิการบดีเป็นบคุคลท่ีเก่งมาก วิสยัทศัน์กว้างไกล ท าให้การสร้าง



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓                                                                                           ๓๐/๓๓ 

ผู้น าท่ีจะสืบต าแหน่งแทนได้ยาก ในส่วนนีม้หาวิทยาลยัต้องมีกลไกในการสร้างผู้น าท่ีจะสืบต าแหน่งแทน 
เช่น กลุ่มท่ีเป็นผู้คิดเป็นสมองส าหรับความก้าวหน้าของสวนดสุิต และต้องคิดตอ่ยอดไปอีกว่า จากความคิด
จะไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งไร  

๒. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ในไม่ก่ีปีข้างหน้าความต้องการก าลงัคนในประเทศไทย
และในอาเซียนค่อนข้างมาก ซึ่งต่อไปโครงสร้างประชากรจะเปล่ียนผู้สูงอายุและเด็กเล็ก จะขาดคนคอย
ดแูล ซึ่งมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต มีคณะพยาบาลศาสตร์ ควรมีการเตรียมพร้อมในด้านบุคลากรไว้
เพ่ือรองรับส าหรับผู้ ท่ีจะดแูลผู้สงูอายแุละเดก็เล็ก 

๓. การผลิตบณัฑิตให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ และการผลิตบณัฑิตออกมาแล้วมีงานท า ควร
ท าอยา่งไร  
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี
พืน้ฐานการจดัท าจากคา่ใช้จา่ยตอ่หนว่ยนิสิตนกัศกึษา (Unit Cost) เป็นข้อมลูประกอบ ซึ่งมหาวิทยาลยัใช้
การค านวณ FTES (Full Time Equivalent Student) จ าแนกตามคณะ จ านวน ๕ คณะนัน้ พบว่า คณะท่ีมี
ต้นทุนสูงสดุต่อนกัศึกษา ๑ คน คือ คณะครุศาสตร์ ๑๐๙,๖๗๖.๐๒ บาท คณะท่ีมีคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสุดคือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๙,๔๕๙.๕๔ บาท ในส่วนนีต้้องดูเหตุผล เพิ่มเติมเน่ืองจาก
คา่ใช้จา่ยแตกตา่งกนัคอ่นข้างสงู 
 ๒. ส านกักิจการพิเศษ ประเภทเงินอ่ืน ๆ ในส่วนมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยั ต้องช่วยกัน
ดแูล ปรับปรุง แก้ไข และพฒันาให้ดีขึน้ 
 ๓. มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ในปีหน้า ขอให้
คณะกรรมการติดตามฯ ช่วยมองว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอย่างไร และในความคิดเห็นของ
คณะกรรมการควรจะปรับปรุงไปในทิศทางใดบ้าง  
 ๔. หน้า ๒๗ ตารางท่ี ๑ ข้อมลูรายได้เปรียบเทียบ ๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จ านวนเงินลดลงอย่างต่อเน่ือง ในส่วนนีไ้ด้น าข้อมูลมาศึกษาด้วยหรือไม่  เน่ืองจากว่า ถ้าลดลงอย่าง
ตอ่เน่ืองจะมีผลกระทบกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัหรือไม่  และหน้า ๓๓ เงินกู้ ระยะยาว ขอให้
ตรวจสอบตวัเลขอีกครัง้หนึง่ เน่ืองจากตวัเลขยงัไมถ่กูต้อง  
 ๕. หน้า ๒๗ ควรเพิ่มจ านวนนกัศกึษา เพ่ือให้เห็นภาพชดัเจนขึน้ เน่ืองจากจ านวนนกัศกึษาลดลง
งบประมาณก็ลดลง  และงบประมาณ เก่ียวกับโครงการความร่วมมือกับจังหวดัพิษณุโลกมหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นโครงการเกษตรอินทรีย์ ผลประกอบการได้ก าไรหรือขาดทุน ในส่วนนีไ้ด้ระบุไว้ในรายงานนี ้
หรือไม ่เน่ืองจากวา่ เป็นนโยบายท่ีดีสง่เสริมเกษตรอินทรีย์และไมมี่หนว่ยงานใดท า ควรระบไุว้ด้วย 
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 ๖. การสอบถามประชาคมเก่ียวกับงานวิจยั ซึ่งคณะวิทยาการจดัการมีการวิจยัต ่ามาก ในส่วนนี ้
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเตมิไว้ด้วยวา่ ประเดน็ใดบ้างท่ีท าให้เร่ืองการวิจยัต ่า เพ่ือผู้บริหารมหาวิทยาลยัจะได้มี
ข้อมลู ซึง่มหาวิทยาลยัต้องการให้คณาจารย์เน้นในด้านวิจยัด้วย 
 ๗. การสรรหาอธิการบดี ท าอย่างไรท่ีจะให้มหาวิทยาลยัได้ผู้ สืบต าแหน่งและสร้างคนในองค์กรท่ี
มหาวิทยาลยัต้องการ เม่ือสร้างคนไว้รองรับแตอ่ธิการบดียงัมีการสรรหาอยู่การได้มาอาจไม่ตรงตามความ
ต้องการ และจะสร้างปัญหาในองค์กร ในส่วนนี ้อยากให้คณะกรรมการติดตามฯ ลองคิดหาวิธีว่าจะมีวิธี
ใดบ้างท่ีแก้ปัญหาได้ 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. จ านวนงบประมาณลดลงเน่ืองจากมหาวิทยาลยัลดจ านวนรับนกัศึกษา ในการท่ีจะปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ และงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ ท่ีลดลงเน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
มหาวิทยาลยัไมมี่งานก่อสร้าง 
 ๒. วิธีการได้มาของอธิการบดีนัน้ อยู่ท่ีอ านาจของสภามหาวิทยาลยัว่า จะออกระเบียบการสรรหา
ผู้บริหารอย่างไร  ส าคญัตรงท่ีว่า ท าอย่างไรให้ประชาคมสวนดสุิตมีความเข้าใจและเห็นด้วยกบัประโยชน์
ตรงนี ้  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๖ โครงการ “สวนดุสิตร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอือ้ สุนทรสนาน” 
 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัเร่ือง โครงการ “สวนดสุิตร่วมฉลอง 
๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอือ้ สุนทรสนาน ณ อาคารักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอช่ือ ครูเอือ้ สุนทรสนาน ผู้ ก่อตัง้วงดนตรีสุนทรา
ภรณ์สู่คณะกรรมการบริหารขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ณ 
กรุงปารีส เพ่ือประกาศให้ครูเอือ้ สุนทรสนาน เป็นบุคคลส าคญัของโลกอย่างเป็นทางการและถือเป็นบุคคล
ส าคญัล าดบัท่ี ๑๙ ของประเทศไทย จึงได้มีการจดังานฉลองในระหว่างวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ จนถึงวนัท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งเป็นวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีครูเอือ้ โดยการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เช่น 
การแสดงดนตรีทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ การจดัสมัมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ประวตัิผลงาน การ
ตัง้อนสุรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์ครูเอือ้ท่ี อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม อนัเป็นบ้านเกิดของทา่น 
   เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอือ้ สนุทรสนาน บุคคลส าคญัของ
โลกนีม้หาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต (บณัฑิตวิทยาลยั ส านกักิจการพิเศษ และกองพฒันานกัศึกษา) และ
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มูลนิธิสุนทราภรณ์ ได้ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพลงสุนทราภรณ์ ให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่ม
นกัเรียน นกัศึกษา โดยจดัให้มีโครงการประกวดร้องเพลง สุนทราภรณ์ระดบัเยาวชน ช่ือโครงการ “สวน
ดสุิตร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอือ้ สนุทรสนาน” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดจดัขึน้ในวนัอาทิตย์
ท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ก าหนดจัดประกวดร้องเพลงระดบัเยาวชนส าหรับผู้ผ่านเข้ารอบ จ านวน ๒๐ คน และ เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ก าหนดจัดงานคอนเสิร์ตของสุนทราภรณ์ ทัง้นี ้เพ่ือน ารายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับ
นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยสากลแนวสุนทราภรณ์ท่ีมีคณุค่า
แหง่สนุทรียภาพและคณุภาพระดบัสากลให้ด ารงคงอยูก่บัประเทศไทยตอ่ไป 
 

   จงึน าเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ โครงการ “สวนดสุิตร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครู
เอือ้ สนุทรสนาน” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๗ รายงานการประเมินผลตัวชีวั้ดแผนปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานการประเมินผล
ตวัชีว้ดัแผนปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีได้มีการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ
มหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ดงันัน้ กองนโยบายและแผนจึงได้จดัท ารายงานผลการประเมินตวัชีว้ดัของแผนปฏิบตัิราชการของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัได้ก าหนดตวัชีว้ดัส าหรับการประเมินผล
ตามแผนปฏิบตัิราชภฏั ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยใช้ตวัชีว้ดัตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ จ านวน ๗ ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ัดตามระบบการประกัน
คณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๒ จ านวน ๔๐ ตวัชีว้ดั (ตวัชีว้ดัของโครงการ
พระราชด าริ ๑ ตวัชีว้ดั และตวัชีว้ดัโครงการส่งเสริมการพฒันาท้องถ่ิน ๑ ตวัชีว้ดั) ดงันัน้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงมีตัวชีว้ัดท่ีใช้วัดและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 
จ านวนทัง้สิน้ ๔๙ ตัวชีว้ัด ผลการประเมินตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีตวัชีว้ดัทัง้หมด ๔๙ ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัท่ีบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน ๔๖ ตวัชีว้ดั 
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน ๓ ตวัชีว้ัด ร้อยละของการบรรลุค่าเป้าหมายตามตวัชีว้ัดของแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คดิเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘ 
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   ตวัชีว้ดัท่ีไมบ่รรล ุ๓ ตวัชีว้ดัดงันี ้
   ๑. ตัวชีว้ัดท่ี ๗ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ผลการ
ด าเนินงานอยู่ระดับ ๓ ทัง้นี ้เน่ืองจากเกณฑ์ระดับ ๔ ก าหนดไว้ว่า มีการประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการพฒันาองค์กรคณุภาพ ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายระดบั ๔ เน่ืองจาก มหาวิทยาลยัมีผลการประเมิน
การด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณภาพ โดยมีการประเมินใน ๒ ลักษณะ คือ การประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการ (Formative Evaluation) และการประเมินเม่ือด าเนินการเสร็จ (Summative Evaluation) แต่
การปรับปรุงการด าเนินการพฒันาองค์กรคณุภาพมหาวิทยาลยัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 
   ๒. ตวัชีว้ดัท่ี ๑๑ ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ  คา่เป้าหมายตัง้
ไว้ท่ีร้อยละ ๘๐ แต่ผลส ารวจจากส านกังานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิตและความพงึพอใจของนกัศกึษาคดิเป็นร้อยละ ๗๘.๖๑ จงึท าให้ไมบ่รรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
   ๓. ตวัชีว้ัดท่ี ๒๑ ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ 
ปี เท่ากับ ๗๒.๐๕ โดยมีจ านวนบณัฑิต ปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๔,๗๖๖ 
จากจ านวนบณัฑิตปริญญาตรี ทัง้หมดท่ีส าเร็จการศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน ๖.๖๕๑ คน 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการประเมินผลตัวชี ว้ัด
แผนปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

 ไมมี่ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     


