
 

 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายกสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔.   ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จําปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๖. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 
๑๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ     ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรเสริญ อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๙. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒/๓๑ 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
         มหาวิทยาลยั 
          กรรมการสภา 
๒.   ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ดํา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๓. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
๓.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๔.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๖.  ดร.สวุมาลย์   มว่งประเสริฐ ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
๗. ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๘. นางสาวจิราพร จนัทรกลู รองผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวิชาการและ

  งานทะเบียน 
๙. นายสทุนั  มมุแดง รองผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวิชาการและ 

   งานทะเบียน 
๑๐. นางสภุทัรสจี  สายวงศ์ฝัน้ หวัหน้าสํานกังานสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๑. นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง เลขานกุารท่ีประชมุ  
๑๒. นางจนัทรา เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๓. นางไพลิน  วฒันาศรีโรจน์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัในฐานะประธาน กลา่วต้อนรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา ท่ีได้รับการเลือกตัง้ จํานวน ๔ ทา่น  ได้แก่ 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี  อดุมธรรมานภุาพ  
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรเสริญ อินทรัตน์  
                ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง  
  ๔. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๓/๓๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

                 ๑.๑ การเทศน์มหาชาตเิวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ 
  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  
  และมหามงคลวโรกาส  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ 

 

         สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง การเทศน์มหาชาติเวสสนัดร
ชาดก เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา 
และมหามงคลวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
  ตามท่ี กองพฒันานกัศกึษา ได้จดัเทศน์มหาชาติเวสสนัดรชาดก เฉลิมพระเกียรต ิ
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และมหามงคลวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ จํานวน ๑๔ กัณฑ์  เม่ือวนัท่ี ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ ชัน้ ๑ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เพ่ือเป็นการส่งเสริม ทํานบุํารุงพระพทุธศาสตราและเป็น
การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การเทศน์มหาชาติฯ กณัฑ์ท่ี ๑ กณัฑ์ทศพร  ในวนัพธุท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยได้ยอดเงินบชูากณัฑ์ เป็น
จํานวนเงิน ๑๐๗,๓๕๙ บาท ยอดเงินบูชากัณฑ์ จํานวน ๑๔ กัณฑ์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๑,๑๔๙ บาท 
(ห้าแสนหนึง่พนัหนึง่ร้อยส่ีสิบเก้าบาทถ้วน) 
 

     จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก          
เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และ
มหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
  

 ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  ประจ าปี ๒๕๕๓ 

 

            สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการดําเนินงาน
สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี ๒๕๕๓ โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
  ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๓ โดยแยกประเดน็การนําเสนอออกเป็น ๓ สว่น ดงันี ้
  สว่นท่ี ๑ บริบทสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๔/๓๑ 

  สว่นท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลกัของสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 
- ผลการดําเนินงานของกลุม่งานเลขานกุารและธุรการ 
- ผลการดําเนินงานของกลุม่งานสง่เสริมวิชาการ 
- ผลการดําเนินงานของกลุม่งานทะเบียนนกัศกึษาและฐานข้อมลู 

  สว่นท่ี ๓ ผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

    จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประจําปี ๒๕๕๓ 
  

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 นางสาวจิราพร จันทรกูล  รองผู้ อํานวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รายงานผลการดําเนินงาน ดงันี ้ 
 ส่วนท่ี ๑ บริบทสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีโครงสร้างการบริหารโดย
ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และหวัหน้าสํานกังานฯ โดยกลุ่มงานหลกั ๓ กลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล และกลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ  
 สว่นท่ี ๒ การดําเนินงานตามภารกิจหลกัของสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ ได้แก่  
  ๑) การรับสมคัรบคุคลเข้าศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา ซึ่งมีนกัศกึษาผ่านการคดัเลือกและ
รายงานตวัเข้าศกึษา จํานวน ๔,๔๘๓ คน โดยมีแผนการรับนกัศกึษาทกุหลกัสตูร จํานวน ๔,๕๐๐ คน 

  ๒) การพฒันาระบบงานบริการ ประกอบด้วย ระบบบริหารการศึกษา ระบบคําร้องผ่าน 
Internet   ระบบบตัรควิ ระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจดัการความรู้  
 ๓) การกํากบัดแูลงานวิชาการตามมาตรฐานการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
 ๔) การส่งเสริมศกัยภาพของอาจารย์ผู้สอน โดยจดัโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ใน
การเขียนผลงานทางวิชาการ 
                ๕)การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน จากข้อมลูการตรวจ คณะกรรมการตรวจประเมิน
เม่ือวนัท่ี ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมตใิห้ได้รับ คะแนนเทา่กบั ๒.๖๗ คะแนน อยูใ่นระดบั ดีมาก 

 ส่วนท่ี ๓ ผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ การดําเนินงานตามภารกิจ  และแผนปฏิบตัริาชการ ภายใต้ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยทุธ์ท่ี
ได้มีการนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักฯ มีการดําเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ ๔ ยทุธศาสตร์ คือ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๕/๓๑ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการยกระดับการเรียนการสอนและการจัดการ                
ด้านวิชาการให้ได้คณุภาพตามมาตรฐาน 
  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒   พฒันาคณุภาพการให้บริการ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี ๓   พฒันาระบบเทคโนโลยี เพ่ือการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียนการสอน 
  ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  สร้างสรรค์วฒันธรรมสวนดสุิตเพิ่มคณุคา่ความเป็นไทย 
 สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถดําเนินงานตามตวัชีว้ดัทัง้สิน้ ๑๘ ตวัชีว้ดั
และ สาม ารถ ดํา เนิน โคร ง กา รต ามแ ผนป ฏิ บัติกา ร จํ า นวน  ๒ ๑ โค รง ก าร  ง บ ประ มาณ ท่ีใ ช้ 
๑๒,๗๓๔,๔๖๔.๔๐ บาท คดิเป็นร้อยละ ๙๓.๐๙ ของวงเงินท่ีรับการอนมุตั ิ
 แนวทางการพฒันางานของสํานกัสง่เสริมวิชาการ ฯ 

๑. พฒันาระบบบริหารการศกึษา(ใหม)่ พฒันาระบบคําร้องแบบออนไลน์ 
๒.  จดุบริการ One Stop Service  
๓. สง่เสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสายงานและข้ามสายงาน 

 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๓ ทางด้านข้อมลูสถิติของจํานวนนกัศกึษาท่ีรายงาน
ตวัเข้าศึกษาต่อแสดงได้อย่างชัดเจนทําให้ทราบถึงสถานภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบนัว่ามีจํานวน
นกัศึกษาเท่าใดและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ แต่ข้อมูลยงัไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติมข้อมูลด้าน
เป้าหมายและแผนการรับนกัศกึษาในแตล่ะปีการศกึษาวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 ๒. ควรจัดทําเป็นแผนงานและเป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นรายปีในด้านต่าง ๆ  อาทิด้านตําแหน่ง               
ทางวิชาการและจํานวนของบทความทางวิชาการและจํานวนบุคลากรท่ีจะจบการศึกษาใน ระดับ              
ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เห็นชดัเจนในแตล่ะปี 
 ๓. ควรปรับข้อมูลจํานวนตวัเลขนกัศึกษาท่ีรายงานตวัเข้าศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้
ตรงกันระหว่างบทสรุปผู้บริหารและภายในเล่ม รวมทัง้ควรเพิ่มเติมข้อมูลด้านการแนะแนวว่ามีจํานวน
นกัศกึษาท่ีสนใจเข้าศกึษาตอ่มีจํานวนเทา่ใด 
 ๔. เอกสารท่ีระบสุถานภาพนกัศกึษาควรปรับให้ดงู่ายขึน้พร้อมทัง้ระบคํุาอธิบาย 
 ๕. ควรจดัทําข้อมลูทางสถิตขิองแตล่ะหลกัสตูรถึงจํานวนท่ีรับเข้าและจํานวนท่ีจบการศกึษา 
 ๖. การจดัอาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนการสอนควรวางแผนให้มีความคุ้มคา่ 
 ๗. ควรทําการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมลู อาทิ การใช้ห้องเรียนจํานวนการใช้และช่วงเวลาใน
การใช้หากต่ํากวา่ร้อยละ ๘๐ ควรมีการปรับปรุง ซึง่ผู้ใช้บริการจะบง่บอกถึงความมีประสิทธิภาพหรือความ
พร้อมในด้านตา่ง ๆ ของห้องเรียน 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๖/๓๑ 

 ๘. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ในการเขียนงานทางวิชาการ เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์
อยา่งยิ่งและควรทําให้ยัง่ยืนตอ่ไป และควรจ่ายคา่ตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 
 

  ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. ข้อมลูทางสถิตนิกัศกึษาสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนจะปรับปรุงรูปแบบให้ดงู่ายและ
ชดัเจนยิ่งขึน้พร้อมทัง้เพิ่มคําอธิบาย 
 ๒. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดําเนินการเร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 
 

 ท่ีประชุม รับทราบ และมอบให้สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาในการดําเนินงานตอ่ไป 
 

         ๑.๓ สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชม
   ศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมเร่ือง  สรุปข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ในโอกาสเย่ียมชมศนูย์การศกึษา ศนูย์ตรัง โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
    ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ตรวจเย่ียมศูนย์
การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  ศนูย์ตรัง ในระหว่างวนัท่ี ๑๖ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมี
สาระสําคัญของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังเอกสารสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ในโอกาสตรวจเย่ียมศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๗ ธันวาคม                 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้ 
 ๑. หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนบางหลกัสูตรอยู่ระหว่างการพฒันาหลกัสูตรจึงทําให้เปิดการ
เรียนการสอนไม่ทันตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งควรเร่งและพัฒนาหลักสูตรให้ทันเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ท่ีสนใจเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรตา่ง ๆ อาทิ นิตศิาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น  
 ๒. ศนูย์การศกึษาตรัง อําเภอห้วยยอด เป็นศนูย์การศึกษาท่ีมีความสวยงามทัง้อาคารและสถานท่ี              
จงึควรจดัให้มีการใช้งานให้เกิดความคุ้มคา่มากท่ีสดุ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๗/๓๑ 

 ๓. บริเวณอาคารสถานท่ีของศนูย์ตรัง อําเภอเมือง เป็นอาคารเก่ามากหากมีการพฒันาปรับปรุง 
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก  
 ๔. กรณีจํานวนนกัศึกษาลดลงควรหาวิธีการสร้างความคุ้มค่าในการใช้อาคารสถานท่ีโดยมีการ
วางแผนระยะยาว 
 ๕. ศนูย์การศกึษาตรังเป็นศนูย์ท่ีมีบคุลากรท่ีมีความสามารถและศกัยภาพ อีกทัง้มีมหาวิทยาลยัท่ี
เป็นคูแ่ขง่ขนั เป็นจํานวนมาก  
 ๖. ควรกระตุ้นให้บคุลากรทําผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากมีบคุลากรท่ีมีตําแหนง่ทางวิชาการเพียง 
๑ ทา่น 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพนัธิน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัในฐานะอธิการบดีกล่าวว่า
ศนูย์การศกึษาตรัง อําเภอห้วยยอด และอําเภอเมือง ได้จดัการจดัการเรียนการสอนในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ 
จะมีนกัศกึษาเป็นจํานวนมาก ตามโครงการความร่วมมือ...และได้ทําสญัญาตอ่ในรุ่นท่ี ๖/๒ และ ๖/๓ ซึ่ง
จะมีการจัดการเรียนการสอนอีก ๓-๔ ปี ซึ่งนักศึกษาภาคปกติจะพบปัญหาเน่ืองจากเป็นช่วงปรับปรุง
หลกัสตูรจะต้องทําให้เสร็จในปีการศกึษา ๒๕๕๔ และ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ จึงทําให้ยงัไม่สามารถเปิดรับ
นักศึกษาได้ อาทิหลักสูตร รัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จะนําเข้าเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ในสว่นของหลกัสตูรนิตศิาสตร์จะเปิดการเรียนการสอนได้ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นกัศกึษาสว่นใหญ่จะได้รับทนุการศกึษาจาก ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 การพฒันาศนูย์การศึกษาตรัง อําเภอเมือง เป็นสญัญาท่ีทําไว้จํานวน ๙ ปี ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก 
๗ ปี และขณะนีกํ้าลงัจะปรับปรุงในส่วนของห้องประชมุและให้นกัศกึษาภาคปกติส่วนหนึ่งไปจดัการเรียน
การสอนท่ี ศนูย์การศึกษาตรัง อําเภอห้วยยอด ซึ่งเป็นส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนสว่นใหญ่จะตดิตัง้อยู่แล้ว โดยมีบริการรถรับ-สง่ และในอนาคตจะพฒันาให้ดียิ่งขึน้  
  

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

               ๑.๔ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๓ 
 

        สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชุมเร่ือง การอบรมหลกัสูตร “ธรรมาภิ
บาลเพ่ือการพฒันาอดุมศกึษา” รุ่น ๓  โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ  ซึ่ ง เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิ ธิส่ง เสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการประสานและส่งเสริมการดําเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา การอุดมศึกษา  และได้เล็งเห็นถึง



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๘/๓๑ 

ความสําคญัของการนําหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดีมาเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
สภาสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)           
ซึง่เป็นแผนแมบ่ทกํากบัการพฒันาอดุมศกึษาของไทย ได้กําหนดไว้ 
  ในการนี ้สถาบนัฯ ได้จดัอบรมหลกัสตูร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพฒันาอดุมศกึษา” 
รุ่นท่ี ๓ ขึน้ รวม ๖ วัน คือ วันท่ี ๒๖ มกราคม วันท่ี ๒, ๙, ๑๖, ๒๘ กุมภาพันธ์ และวันท่ี ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๔ ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสยามซิตี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้ เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการกํากับดูแล
มหาวิทยาลยั บทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตลอดจนเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมหลกัสูตรได้แสดง
ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ในการกํากบัดแูลมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
  จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรฯ ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีดงักลา่ว  
 

  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเข้าร่วมสัมมนาว่า เป็นหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์           
อย่างยิ่งจึงควรจัดกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ แทนคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมเพ่ือเรียนรู้
กระบวนการแนวความคิดและหลกัการทางทฤษฎี รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ในการทํางาน
ตอ่ไป  
 

 มต ิท่ีประชมุรับทราบ ขอให้มหาวิทยาลยัจดัผู้แทนเข้าร่วมอบรม 
 

     ๑.๔ ขอเชิญเข้าร่วมชุดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓-๒๕๕๔  
  “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : Thai Universities on 
  the World Stage) ครัง้ที่ ๓ 

 
        สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมทราบ  เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วม                    
ชดุโครงการสมัมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ “มหาวิทยาลยัไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series: Thai 
Universities on the World Stage) ครัง้ท่ี ๓ ตามท่ี สถาบนัคลงัสมองของชาติ ได้จดัโครงการสมัมนาทาง
วิชาการ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ “มหาวิทยาลยัไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : Thai Universities on  the 
World Stage) ครัง้ท่ี ๓  โดยจะจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี ๒๐ -๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๙/๓๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ตามท่ีได้มีการประชุม
สภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุลําพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตนัน้ ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้จดัทํารายงานการ
ประชมุเรียบร้อยแล้ว 
 

  จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  
 

  มติ  ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยไมมี่การแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

                 ๓.๑ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
   ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
   

          สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั    ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุลําพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 
นัน้ ในการนี ้สํานกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี ้
   การประชุมครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ หน่วยงานดําเนินการเสร็จเรียบร้อย จํานวน ๔ 
หนว่ยงาน ดงันี ้
   ๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงสีข้าว
สํานักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ตามบันทึกข้อความดําเนินการตามข้อเสนอแนะ                     
สนพ.๑๔๒๒/๒๕๕๓ 
   ๒. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองการนําเสนอผล
การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเร่ืองการขออนุมตัิดําเนินการจัดซือ้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สําหรับนกัศกึษา รหสันกัศกึษา ๕๓  

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ เร่ือง การเปิดศนูย์ไทยศกึษา 
๔. กองนโยบายและแผน เร่ือง การรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

รายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๔ ( ๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓) 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๐/๓๑ 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
 

 มต ิท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

                 ๔.๑ การขออนุมัตเิล่ือนเวลาเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
   (รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

         สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง การขออนมุตัิเล่ือนเวลาเปิด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึก ษา ๒๕๕๓               

(รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
   ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้กําหนดนโยบายเปิดรับนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี 
๑) ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ในการประชุมครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ เม่ือวันศกุร์ท่ี ๓๐ 

เมษายน  ๒๕๕๓  แล้วนัน้   
   ในการนี ้มหาวิทยาลัยได้นําเสนอการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรดงักล่าวต่อท่ี
ประชมุสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๕(๗)/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมี
มติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  และนําเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
บดันี ้ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรฯ ได้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีท่ีประชมุสภาวิชาการเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เล่ือนการเปิดสอนหลกัสูตร                
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) เป็น ภาค
เรียนท่ี ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชีแ้จงเพิ่มเติม สําหรับ
หลักสูตรท่ีสมาคมวิชาชีพไม่ต้องให้ออกใบรับรอง เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
สามารถดําเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาองักฤษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) สภามหาวิทยาลยัได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม
ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๓  แต่เน่ืองจาก สํานักงานคณะกรรมการการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๑/๓๑ 

อดุมศกึษาได้แจ้งเป็นการภายในโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลยัว่า ให้เปล่ียนศกัยภาพหลกัสตูรหนึ่งราย ให้
ตรงตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาต้องการ  ซึง่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรได้ดําเนินการส่งรายช่ือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทําให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนในภาคเรียนท่ี  ๑      
ไม่ทัน  จึงขอเล่ือนการเปิดสอนเป็นภาคเรียนท่ี ๒ และเม่ือถึงสิน้ปีการศึกษามหาวิทยาลัยต้องแจ้ง
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาด้วยว่า มหาวิทยาลยัได้เล่ือนเปิดจากแผนเดิมท่ีกําหนดไว้โดยต้อง
ผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อสงัเกต 
๑.  แผนการรับนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ ควรพิจารณาถึงจดุคุ้มทนุ 

 ๒. แก้ไขเอกสาร มคอ. ๒ จาก โครงการขออนมุตัิเปิดสอน กรณีเปิดสอนไม่ตรงตามท่ีกําหนดไว้ใน
หลกัสตูร แก้ไขเป็น โครงการขออนมุตัเิปิดสอน กรณีเปิดสอนไมต่รงตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 
  

  มติ ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ การเล่ือนเปิดสอนหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   
 

   ๔.๒  การพจิารณาการแต่งตัง้กรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณะครุศาสตร์ 
 

         สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมเร่ืองการพิจารณาการแต่งตัง้
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ แทนคณะครุศาสตร์  ตามท่ี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  จัตุชัย                
อาจารย์คณะครุศาสตร์ เกษียณอายุราชการในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  ซึ่งทําให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ (๓)   
   บดันี ้ คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการคดัเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทน
คณะ  คือ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .พูลทรัพ ย์   นาคนาคา  เ ป็นกรรมการสภาวิชาการแทน                      
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.พลูทรัพย์  นาคนาคา เป็นกรรมการสภาวิชาการ แทน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา  จตัชุยั 
 
 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิ 
 

 ๔.๓ การพจิารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย  
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุคลากร 
   ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ..... 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๒/๓๑ 

    สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณา (ร่าง) ข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบคุลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ..... โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

ตามท่ีได้มีหนงัสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร. ๐๕๐๓/๑๗๓๖๙ ลงวนัท่ี ๒๙ 
กนัยายน ๒๕๕๓ เร่ือง ร่างพระราชบญัญตัเิงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี...) พ.ศ..... และการปรับระบบบริหารบุคคลข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ของบุคลากร สอดคล้องมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด กองกฎหมายจึงได้ ยก(ร่าง)ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. .... ซึ่ง (ร่าง) ข้อบงัคบัฯ 
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขทัง้ทางด้านเนือ้หาสาระและด้านกฎหมายของ
อนกุรรมการด้านกฎหมายในการประชมุครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๓ เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบคุลากรในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ....  
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. หน้า ๒ ข้อ ๕ (๓)(ข) ....ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ .....
แก้ไขเป็น ....ให้ประเมินจากสมรรถนะหลกั สมรรถเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ....ต้องมีคําว่าเฉพาะ
หรือไมข่อให้ตรวจสอบความถกูต้องก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนาม 
 ๒. ในกรณีบคุลากรท่ีอยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการจะต้องมีเกณฑ์เท่าใดมหาวิทยาลยัจึง
จะให้ปฏิบตัริาชการตอ่ 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ  
 ๑. ในกรณีบุคลากรท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ มหาวิทยาลัยจะต้องออกเป็น
ประกาศอีกครัง้  
  

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัริาชการของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๓/๓๑ 

 ๔.๔  รายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   เพื่อพจิารณาและแต่งตัง้   
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมเร่ือง  รายงานผลการสรรหา
ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาเพ่ือพิจารณาและแตง่ตัง้  โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

ตามท่ีผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาได้ขอลาออกจากตําแหน่งตัง้แตว่นัท่ี ๑ 
กันยายน ๒๕๕๓ และมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้มีคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตท่ี ๗๒๙๔/
๒๕๕๓ เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สั่ง ณ วันท่ี ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเ รียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ .ศ. ๒๕๔๗  โดยได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้สิน้ ๓ ครัง้ และดําเนินการงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
   ๑. การประชมุครัง้ท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ประชมุเพ่ือ 
    ๑.๑ รับทราบคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยั
และพฒันา 
    ๑.๒ แจ้งรายละเอียดของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย 
การสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั สํานกั ศนูย์ หวัหน้าส่วนราชการหรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๑.๓ กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและ
พฒันา เพ่ือจดัทําเป็นประกาศมหาวิทยาลยั 
   ๒. การประชุมครัง้ท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประชุมเพ่ือพิจารณา
คณุสมบตัิและประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาซึ่งการ
เสนอช่ือ/การสมัคร ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ แต่มีผู้ สมัครจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นายชนะศกึ นิชานนท์ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคณุสมบตัิครบถ้วนถกูต้อง
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั สํานกั ศนูย์ หวัหน้า
ส่วนราชการหรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ จึงได้มี
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เร่ือง รายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยั
และพฒันา ลงวนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ได้แก่ นายชนะศกึ นิชานนท์ 
   ๓. การประชุม ครัง้ท่ี ๓ เม่ือวนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประชุมเพ่ือดําเนินการ
สมัภาษณ์ตามรายการประเมิน ประกอบด้วย 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๔/๓๑ 

    ๑) วิสยัทศัน์ โดยพิจารณาจากแนวคิดเชิงกลยทุธ์ในการดําเนินงานและ
การบริหารงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม ความสนใจ และการเห็นความสําคญัของกิจการ
ในหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
    ๒) สมรรถนะ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ภาวะผู้ นํา สภาวะทาง
อารมณ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การอทุิศเวลา และคณุธรรมจริยธรรม 
    ๓) การได้รับการยอมรับโดยพิจารณาการเป็นท่ียอมรับของสังคมทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและมีผล
คะแนนการสมัภาษณ์รวมทัง้สิน้ ๕๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ โดย
ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ มีมตใิห้การสมัภาษณ์ผา่นเกณฑ์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๗๐ 
   บดันี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบันวิจยัและ
พฒันาตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั สํานัก ศนูย์ 
หวัหน้าส่วนราชการหรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอบญัชีรายช่ือพร้อมประวตัิของ นายชนะศกึ นิชานนท์ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งตัง้ ตามข้อ ๘ แห่งข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งตัง้ผู้ อํานวยการ
สถาบนัวิจยัและพฒันา 
  

 มติ ท่ีประชมุ อนุมัติ แตง่ตัง้นายชนะศกึ นิชานนท์ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและ
พฒันา 
 

๔.๕ การพิจารณา (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณา (ร่าง) รายงาน
การควบคมุภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระสําคญั
ดงันี ้

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กําหนดให้มหาวิทยาลยัรายงานการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๕/๓๑ 

ตรวจเงินแผน่ดนิ ผู้ กํากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัได้จดัส่ง
รายงานการติดตามผลการควบคมุภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) งวดตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อย
แล้วเม่ือวนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สําหรับรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) นัน้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจดัทํารายงานการควบคุม
ภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ (ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) และได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการจดั
วางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา (ร่าง) การควบคุมภายในฯ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรมสวนดสุิตเพลส และได้
แจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัร่วมพิจาณา เม่ือวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

บดันี ้มหาวิทยาลยัฯ ได้ปรับปรุงรายงานการควบคมุภายในฯ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยกองนโยบายและแผนจะจดัส่งหนงัสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคมุภายในให้แก่สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน และจดัส่งรายงานการควบคมุภายในฯ ให้แก่สํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกําหนด 
โดยมีรายละเอียดสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  (ร่าง) รายงานการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอ่ไป 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน  ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน  ได้สรุปขัน้ตอนกระบวนการของ
รายงานการควบคมุภายในดงันี ้ด้วยกองนโยบายและแผนได้รับเกณฑ์การควบคมุภายในเกณฑ์ใหม่ ฉบบั
ปรังปรุง ปี ๒๕๕๒ เน่ืองจากเป็นเกณฑ์ใหม่มหาวิทยาลยัจึงได้เชิญผู้ เช่ียวชาญจากสํานักงานตรวจเงิน
แผน่ดนิมาให้ความรู้ในการจดัทํารายงานการควบคมุภายใน ปี ๒๕๕๓ รวมทัง้ได้จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ
ให้กบับคุลากรมหาวิทยาลยั เพ่ือจดัทํารายงานการควบคมุภายในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และนํา
รายงานการควบคมุดงักล่าวเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการควบคมุภายใน โดยเชิญตวัแทนของหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุม  พร้อมทัง้ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งหาก
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๖/๓๑ 

อดุมศึกษา สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรายงานการควบคมุภายใน  จะมี ๒ 
สว่น ได้แก่ 

๑. แบบ ปอ. ๒ การรายงานตามองค์ประกอบ รายงานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑) 
สภาพแวดล้อมของการควบคมุ ๒) การประเมินความเส่ียง ๓) กิจกรรมการควบคมุ ๔) สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ๕) การติดตามและประเมินผล ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการและจดัทําสรุปข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้
ข้อมลูจากการปฏิบตังิานของมหาวิทยาลยัทัง้หมด 

๒. แบบ ปอ. ๓ การรายงานเก่ียวกบัการปรับปรุงการควบคมุภายในว่า มหาวิทยาลยัมีความเส่ียง
ยงัเหลืออยู่อะไรบ้าง และมีวิธีการดําเนินการความเส่ียงนัน้อย่างไร และมอบใครเป็นผู้ รับผิดชอบความ
เส่ียง โดยประเดน็ความเส่ียงของมหาวิทยาลยัใช้ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. การายงานทางการเงินไม่มีตวัเลขปรากฏ มีแต่เขียนบริบทของเนือ้หา ซึ่งการบริหารจัดการ
จะต้องมีตวัเลข ในสว่นนีไ้ด้มีการนําเสนอไว้หรือไม ่และ การปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย  
จะกลา่วถึงการปฏิบตั ิการประเมินตามโครงสร้าง บทลงโทษทางวิจยั และการแก้ปัญหา ควรจะเพิ่มเติมใน
สว่นของ กตกิา หรือระเบียบท่ีบคุลากรของมหาวิทยาลยัควรจะได้รับด้วยหรือไม่ 
 ๒. ขอให้นํารายงานการควบคมุภายในท่ีได้ปรับปรุงและดําเนินการไปแล้ว ทกุไตรมาส หรือทกุคร่ึง
ปี ให้สภามหาวิทยาลยัทราบ   
 ๓. หน้า ๓ องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผู้บริหารมีทศันคติและการปฏิบตัิท่ีเหมาะสมต่อ
การกระจายอํานาจ  ซึ่งผลการประเมิน/ข้อสรุป ควรจะระบใุห้ชดัเจนเป็นรูปธรรม  เช่น “ผู้บริหารยงัมีการ
กระจายอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กบับคุลากรตามความเหมาะสม”  ควรระบเุป็น “ผู้บริหารมี
การมอบอํานาจให้ ........ รับผิดชอบ”  
 ๔. การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน ควรมีการระบุความเป็นมา
ของกระบวนการของการควบคมุภายในวา่เป็นอยา่งไร 
 ๕. หน้า ๑๔ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้บริหารมีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้
การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐม นตรี  ขอให้เพิ่มคําว่า 
“กฎหมาย” เป็น “ผู้บริหารมีมาตรการติดตาม...............เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมาย และ
มตคิณะรัฐมนตรี”   
 ๖. แบบ ปอ. ๓ หน้า ๒๔ ข้อ ๒.๒ การจดัการเรียนการสอนเพ่ือนําไปสู่การพฒันาคณุภาพบณัฑิต 
ซึง่ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่๒.๒.๑ บทเรียน Online ท่ีได้พฒันายงัไมเ่พียงพอ ขอให้เพิ่มเติม บทเรียน Online ท่ี
พัฒนาไปแล้วมีผลการใช้บทเรียน Online เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป็นอย่างไรบ้าง รวมทัง้ขอให้
ตรวจสอบและแก้ไขคําผิดให้ถกูต้องด้วย  
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๗/๓๑ 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. ด้านการเงินมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการอยา่งโปร่งใสและชดัเจน โดยจะมีคณะอนกุรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ทําหน้าท่ีกลัน่กรองในการบริหารจดัการด้านการเงินของมหาวิทยาลยั 
สําหรับการรายงานการควบคมุภายในเป็นการรายงานประเด็นต่าง ๆ ตามเกณฑ์การควบคมุภายในว่า 
มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการอะไรบ้าง  
 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ รายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนําข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาใน
การดําเนินงานตอ่ไป 

 

  ๔.๖ การประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี และต าแหน่งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชุมเร่ือง การประเมินผู้ ดํารงตําแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตําแหน่งอธิการบดี และตําแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ ท่ี ๗(๑๐)/๒๕๕๒        
เม่ือวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชมุได้มีมติให้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของ   
ผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือนรายปี  โดยมีการประเมินหกเดือนตอ่ครัง้ และการเพิ่มเงินเดือนรายปี เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ตอ่
ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง อัตราเงินเดือนผู้ บริหารจากบุคคล ท่ีมิ ได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ จากการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
เพิ่มเ งินเดือนรายปีของผู้ ดํารงตําแหน่ง ท่ีมิได้เ ป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินตําแหน่งอธิการบดี และ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามกรอบการ
พิจารณา ดงันี ้

๑. การประเมินอธิการบดีมีกรอบการพิจารณา ดงันี ้
๑.๑ ปริมาณงาน คณุภาพงาน และผลผลิตของงาน    
๑.๒ กรอบแนวคดิในการพฒันามหาวิทยาลยัตามสญัญาจ้าง 
๑.๓ ผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลยั 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๘/๓๑ 

๑.๔ ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายใน ผลการประเมินการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนดสุิต 

๑.๕ เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารวมทัง้ เชิญ
ผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บังคับบัญชาของผู้ รับการประเมินให้ ข้อมูลการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

๒. การประเมินรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีกรอบการพิจารณา ดงันี ้
๒.๑ พิจารณาจากผลการประเมินของอธิการบดี 
๒.๒ พิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.) 
๒.๓ ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลยั 
๒.๔ เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารวมทัง้ เชิญ

ผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บังคับบัญชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมูลการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ดํารงตําแหน่งท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ตําแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยพิจารณา
ตามกรอบการประเมินท่ีกําหนดไว้ข้างต้น โดยมีผู้ รับการประเมิน ดงันี ้
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพนัธิน  ตําแหนง่อธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ตําแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 สรุปผลการประเมินการพจิารณาเพิ่มเงนิเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี และต าแหน่งรองอธิการบดี 
รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๕๓ ดงันี ้
 ๑. ตําแหนง่อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพนัธิน (วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
– วนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓) ผา่นเกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัดี 
 ๒. ตําแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร (วนัท่ี ๑๑ 
ธนัวาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๓) ผา่นเกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัดี  
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๑๙/๓๑ 

 จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี ้
 

ด้านการบริหารจดัการเชิงธุรกิจ 

  ๑. การผลิตสินค้าชนิดเดียวกนัจากหน่วยผลิตตา่งกนั ทําให้มาตรฐานแตกตา่งกนั  ทัง้ท่ีใช้ช่ือของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตเหมือนกนั  
 ๒. การจดัซือ้วตัถดุบิในการผลิตควรจดัหาในคราวเดียวกนัหรือไม ่เพ่ือลดต้นทนุ 
 ๓. ศนูย์ฝึกปฏิบตักิารอาหารนานาชาตปัิจจบุนัการผลิตสินค้าออกจําหน่ายและการอบรมหลกัสตูร
ระยะสัน้ลดน้อยลง เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีนโยบายเน้นการเรียนการสอนเป็นหลกั ดงันัน้ ห้องปฏิบตัิการ
ส่วนใหญ่จะให้นกัศึกษาใช้ในการฝึกปฏิบตัิการ ทําให้รายได้เข้ามาสนบัสนุนในการบริหารจดัการลดลง  
ควรทบทวนให้ความสําคญักบัการจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ซึง่สร้างช่ือเสียงและรายได้ 
 ๔. การดําเนินงานของหนว่ยงานธุรกิจ  สํานกักิจการพิเศษควรเสนอแผนงบประมาณรายรับ – 
รายจา่ย และผลการดําเนินงานประจําปีตอ่สภามหาวิทยาลยั   
 

 ด้านการจดัการเรียนการสอน จําแนกได้ดงันี ้
 ๑. ห้องสมุด 
 ๑.๑  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรแจ้งและติดตามให้คณะเสนอรายช่ือ
หนังสือท่ีต้องการเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหา
ตอ่ไป 
 ๑.๒  ควรมีการจัดทําข้อมูลหนังสือหรือส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาตาม
เกณฑ์ 
 ๒. การแนะแนว 
  ๒.๑  ระบบแนะแนวในการรับสมคัรนกัศกึษาเข้าเรียน  ควรมีข้อมลูท่ีครบถ้วนตามข้อเท็จจริง
ในหลกัสตูร  เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของผู้ เข้าศกึษา  และการประชาสมัพนัธ์ควรมีช่องทางท่ี
หลากหลาย 
 ๒.๒  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรร่วมมือเป็นทีมกับคณบดีและประธาน
หลกัสตูรในการแนะแนวการรับสมคัรนกัศกึษา 
 ๓. การพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๑  การพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรเร่งรัด
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด 
 ๓.๒  ควรจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบ  งบประมาณ  รวมทัง้ให้มีการ
ประเมินความคุ้มทนุของแตล่ะหลกัสตูร 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๐/๓๑ 

 ๔. โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ 
  ๔.๑  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศควรคํานวณค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
กําหนดเป็นอตัราไว้และคณะครุศาสตร์ควรจดัสรรคา่ใช้จา่ยตอ่หวันกัศกึษาให้กบัโรงเรียน   
         ๔.๒  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศควรมีแนวทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับครู  เม่ือ
ปรับเปล่ียนเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัควรให้มีชอ่งทางให้สามารถเล่ือนวิทยฐานะได้ 

 

 ด้านการบริหารจดัการ 
 ๑. การอนมุตัเิบกิจา่ยต้องให้สอดคล้องกบัวงเงินงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 
 ๒. การใช้จ่ายเงินประจําปีต้องเป็นไปตามแผนท่ีจัดสรรไว้  และปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓. กรณีมีความจําเป็นเร่งดว่น มีโครงการท่ีนอกเหนือจากแผนท่ีกําหนดไว้ หากไม่ดําเนินการจะเกิด
ความเสียหาย  ให้เสนอจดัตัง้งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี  โดยแสดงแหล่งท่ีมาของเงินท่ีจะจดัสรร  ทัง้นี ้ 
ต้องดําเนินการขออนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยัก่อน 
 ๔. มหาวิทยาลยัควรมีการเตรียมการรองรับนโยบายรัฐบาล ท่ีจะเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๕ ให้กับ
บคุลากรในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัจะสนองตอบนโยบายหรือไม ่และดําเนินการอยา่งไร 
 ๕. ควรกําหนดกรอบอตัรากําลงัและอตัราค่าจ้างของบุคลากรให้ครบทุกประเภทเ พ่ือเป็นบรรทดั
ฐาน  ทัง้นี ้ให้คํานงึถึงความสามารถในการจา่ยของมหาวิทยาลยั 
 ๖. ควรนําการวิเคราะห์อัตรากําลังไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลยั เชน่ การลาศกึษาตอ่ การพิจารณาให้ทนุการศกึษา เป็นต้น 
 
 จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอธิการบดี และตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้
ดํารงตําแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ 

 

  มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การประเมินผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ตําแหน่งอธิการบดี และตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รอบ ๖ เดือน (ครัง้
ท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ให้ความเหน็ชอบ ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุพิจารณาเพิ่มเงินเดือน



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๑/๓๑ 

รายปีของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ โดยมอบเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้ง
ให้มหาวิทยาลยัทราบด้วย 
 

  ๔.๗ พจิารณาอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิ

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง พิจารณาอาจารย์ประจําตาม
สญัญาจ้าง และพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้
ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิโดยมีสาระสําคญัดงันี ้
   เลขานุการสภาวิชาการ ขอเสนอวาระการพิจารณาอาจารย์ประจําตามสญัญา
จ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้ดํารง
ตําแหนง่ทางวิชาการ ดงันี ้
   ๑. ผู้ ท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย ดงันี ้
    ๑.๑ อาจารย์สายสดุา  ปัน้ตระกลู  ตําแหน่งอาจารย์ประจําตามสญัญา
จ้าง ขอกําหนดตําแหนง่ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ 
คือ งานวิจยั เร่ือง พฤติกรรมของบุคลากรในการใช้บริการบนเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต และ
ตํารา เร่ืองการบริหารอ้างอิงและสารนิเทศ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๕๓ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอนรายวิชา 
ห้องสมดุโรงเรียน (ผ่านเกณฑ์เป็นผู้ ชํานาญในการสอน) และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีมติเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตัง้แต่วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวนัท่ีมหาวิทยาลัยรับ
ผลงานทางวิชาการเป็นครัง้แรก และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครัง้ท่ี ๖(๘)/
๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิ คือ ผา่นเกณฑ์  
    ๑.๒ อาจารย์เขมภัทท์  เย็นเป่ียม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ขอกําหนดตําแหน่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย 
เร่ือง กระบวนการจดัทําแผนชมุชนพึ่งตนเองกรณีศกึษา : เปรียบเทียบระหว่างชมุชนต้นแบบภาคกลางกบั
ชมุชนนําร่องในเขตกรุงเทพมหานคร และตํารา เร่ืองการวางแผนพฒันาชุมชน  โดยได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั ง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือ
พิจารณาผลการประเมินผลการสอนรายวิชา การจดัองค์กรท้องถ่ิน (ผ่านเกณฑ์เป็นผู้ ชํานาญในการสอน) 
และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  มีมติเห็นชอบให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตัง้แต่วนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวนัท่ี



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๒/๓๑ 

มหาวิทยาลยัรับผลงานทางวิชาการเป็นครัง้แรก และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม
ครัง้ท่ี ๖(๘)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิ คือ ผา่นเกณฑ์ 
   ๒. ผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย คือ  ผู้ ขอ
กําหนดตําแหน่งในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๕๓ เพ่ือพิจารณา
ผลการประเมินผลการสอนรายวิชา การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน (ผ่านเกณฑ์เป็นผู้ ชํานาญในการ
สอน) และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ มีมติประเมินไม่
ผ่านเกณฑ์ เน่ืองจาก ผลงานวิจยัมีระดบัคุณภาพพอใช้ และตํารามีระดบัคณุภาพดี ซึ่ง ก .พ.อ. กําหนด
หลกัเกณฑ์ว่า การแตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ผลงานทางวิชาการต้องมีระดบัคณุภาพดี และ
เกณฑ์การตดัสินของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก และได้นําเสนอสภาวิชาการ ในการประชมุ ครัง้ท่ี ๖(๘)/
๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ สรุปการประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิ คือ ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด เน่ืองจาก งานวิจยัมีระดบัคณุภาพพอใช้ และตํารามีระดบัคณุภาพดี  
 

  จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิเพ่ือให้อธิการบดีออกคําสัง่แตง่ตัง้ ดงันี ้ 
  ๑. อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ รายคือ 
   ๑.๑ อาจารย์สายสุดา  ปั ้นตระกูล  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศา สตราจารย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันท่ี
มหาวิทยาลยัรับผลงานทางวิชาการเป็นครัง้แรก 
   ๑.๒ อาจารย์เขมภทัท์  เย็นเป่ียม  ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวนัท่ีมหาวิทยาลยัรับผลงานทางวิชาการ
เป็นครัง้แรก 
  ๒. ไม่อนุมัติให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ คือ ผู้ ขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเก่ียวกับการขอผลงานทางวิชาการว่า 
มหาวิทยาลยัรับผลงานทางวิชาการเป็นครัง้แรก  ควรจะเป็น “มหาวิทยาลยัรับผลงานทางวิชาการครบเป็น
ครัง้แรก”   
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิให้อธิการบดีออกคําสัง่แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 
๒ ราย ดงันี ้
  ๑. แตง่ตัง้ อาจารย์สายสดุา  ปัน้ตระกลู  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๓/๓๑ 

  ๒. แตง่ตัง้ อาจารย์เขมภทัท์  เย็มเป่ียม  ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
         สภามหาวิทยาลยัฯ ไม่อนุมัติ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย คือ ผู้ขอ
กําหนดตําแหนง่สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
 

๔.๘ การพจิารณารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ของนางสาวนริศา ค าแก่น 

   

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณารับโอน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดบั ๙ ของ นางสาวนริศา  คําแก่น  
โดยมีสาระสําคญัดงันี ้  
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้มีคําสั่งรับโอน นางสาวนริศา  คําแก่น 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดบั ๘ วฒุิการศกึษา Ph.D (Health Science) สงักัดคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ เม่ือวนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ ตามมติท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓
(๖)/๒๕๕๒ และก่อนโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง                
รองศาสตราจารย์ โดยเสนอผลงานทางวิชาการ ดงันี ้
   ๑. เอกสารคําสอน รายวิชาเภสชัเวท ๑ (ภภว ๓๙๑) 
   ๒. หนงัสือเร่ือง การศกึษาฤทธ์ิทางช่ือภาษาของสมนุไพร 
   ๓. งานวิจยัเร่ือง Screening of some Tropical vegetables for Anti-
Tyrosinase Activity (เป็นงานวิจยัร่วม จํานวน ๓ คน นางสาวนริศา  ตําแหนง่ มีประมาณงานวิจยั ร้อยละ ๘๐) 
   บดันี ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ได้มีคําสัง่เล่ือนตําแหน่งของ นางสาวนริศา  
คําแก่น  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดบั ๘ เป็นตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดบั ๙ สาขาวิชาเภสชัเวท  
ตัง้แตว่นัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๑ ซึง่เป็นการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์ ก่อนวนัท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต มีคําสัง่รับโอน 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รับโอนผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
นริศา  คําแก่น ระดบั ๘ เปล่ียนเป็น รองศาสตราจารย์ ระดบั ๙ ตามคําสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ท่ี ๓๒๓๘/๒๕๕๓ , ๓๒๓๙/๒๕๕๓ สัง่ ณ วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และให้แก้ไขคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต ท่ี ๒๔๘๖/๒๕๕๒ เร่ือง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สัง่ ณ วนัท่ี ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๒ เป็นตําแหนง่รองศาสตราจารย์ เม่ือวนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ 
 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๔/๓๑ 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. การรับโอนมีกฎเกณฑ์ หรือระเบียบในการเทียบตําแหนง่อยา่งไร 
๒. ขอให้ตรวจสอบวุฒิ เน่ืองจาก เอกสารวุฒิแนบท้ายคําสัง่ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เป็น Ph.D. (Health Sciences) แตเ่อกสารวฒุิแนบท้ายคําสัง่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เป็น ปร.ด. 
(วิทยาศาสตร์สขุภาพ) 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน ประธานสภาวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  
จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชีแ้จงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี ้ สืบเน่ือง จากเดิมการเทียบตําแหน่งท่ี
นําเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นอตัราจ้างท่ีมีตําแหน่งผลงานทางวิชาการ เม่ือมหาวิทยาลยัรับเข้ามาจะต้อง
มีการเทียบตําแหน่งโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เน่ืองจาก 
คา่ตอบแทนของมหาวิทยาลยัเอกชนกบัของทางราชการอตัราไมเ่หมือนกนั  ซึ่งแตเ่ดิมระบบอดุมศกึษาการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการซํา้ซ้อนกันอยู่ เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสังกัดจะไม่เหมือนกัน บาง
มหาวิทยาลยัสงักดัทบวง  บางมหาวิทยาลยัสงักดักระทรวงศกึษาธิการ การพิจารณาตําแหน่งผลงานทาง
วิชาการคณะกรรมการจะเป็นคนละชุดกัน ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ได้ออกมาบงัคบัใช้โดยกําหนดเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งผลงานทางวิชาการเป็น
เง่ือนไขเดียวกนั ยกเว้นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีใช้พระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันัน้ เม่ือ
ใช้พระราชบัญญัติเดียวกัน การขอย้ายหน่วยงานตําแหน่งทางวิชาการก็ต้องติดตัวไปด้วย  โดยสภา
มหาวิทยาลยัได้รับโอน นางสาวนริศา  คําแก่น  ในวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ระดบั ๘  ซึ่งขณะนัน้นางสาวนริศา  คําแก่น  ได้เสนอของผลงานทางวิชาการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒไว้  ซึ่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ได้มีคําสัง่เล่ือนตําแหน่งของ นางสาว
นริศา  คําแก่น  จากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ระดบั ๘ เป็นตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดบั ๙ สาขาวิชา  
เภสชัเวท  ตัง้แตว่นัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลยั  โดยมหาวิทยาลยัจะเบิกจ่ายย้อนหลงัให้นางสาว
นริศา  คําแก่น  ตัง้แตว่นัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ วนัท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัรัิบโอน 
 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ รับโอน นางสาวนริศา  คําแก่น ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ 
เปล่ียนเป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ี ๓๒๓๘/๒๕๕๓ , 
๓๒๓๙/๒๕๕๓ สัง่ ณ วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และให้แก้ไขคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ท่ี ๒๔๘๖/
๒๕๕๒ เร่ือง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ เป็น
ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ เม่ือวนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ 
  

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๕/๓๑ 

  ๔.๙ โครงสร้างต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตัง้แต่วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
ถงึวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖   

 

 สรุปเร่ือง เน่ืองจาก ระเบียบวาระโครงสร้างตําแหนง่กรอบอตัรากําลงัข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตัง้แต่วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดโครงสร้างการแบ่งงานและอตัรากําลงัหน่วยงานภายใน เนือ้หาบางส่วนยงัไม่ถูกต้องขอให้
ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ต่อไป โดยมอบ
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัชว่ยตรวจสอบเอกสาร 
 

 มติ  ท่ีประชมุ รับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ โดยให้ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขเนือ้หาให้
ถกูต้อง และเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

๔.๑๐ สรุปแผนอัตราก าลังสายผู้สอน ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก เอกสารยังไม่
เรียบร้อย กองบริหารงานบคุคลจงึขอถอนวาระ โดยขอนําเสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
    

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบและให้ถอนวาระ โดยให้เสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

๔.๑๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน 
บุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การบริหารงานบคุคล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
   ด้วยข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้ใช้บงัคบัมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรชัว่คราว จึงจําเป็นต้องปรับปรุง
ข้อบงัคบันี ้กองกฎหมาย จึงได้ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... ขึน้ เพ่ือให้ครอบคลุมบุคลากรชั่วคราวดงักล่าว  ซึ่ง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การบริหารงานบคุคล (ฉบบัท่ี ๒) ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขทัง้
ทางด้านเนือ้หาสาระและด้านกฎหมายของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุม ครัง้ท่ี ๘(๑๙)/
๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และผ่านการพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายด้านการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๖/๓๑ 

บริหารงานบุคคลของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๓)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ อีกทัง้ได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลยัในการประชุม ครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๓ เม่ือ
วนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาออกเป็นข้อบงัคบั ตาม
อํานาจในมาตรา ๑๘(๒) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีสภามหาวิทยาลยัมีอํานาจ
หน้าท่ี  ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั และตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕/๑ 
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใช้บงัคบัตอ่ไป 
 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย การบริหารงานบคุคล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ....  
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. คํานิยาม ข้อ ๓ บคุลากรชัว่คราว หมายถึง บคุคลท่ีมหาวิทยาลยัจ้างให้ปฏิบตัิงานตามความรู้
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะกิจ โดยมีระยะเวลาการจ้างตามความจําเป็น
ของงานนัน้  ควรกําหนดระยะเวลาการจ้าง เช่น ระยะการจ้างไม่เกิน ๑ ปี หรือ ๑ ปี  หรือระยะเวลาสิน้สดุ
โครงการ 
 ๒. บคุลากรชัว่คราว มีสิทธ์ิในการออกเสียงเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจําหรือไม ่
 ๓. ขอให้ตรวจสอบกฎหมายแรงงานวา่ ระยะเวลาการจ้างเกิน ๑ ปี ถือเป็นพนกังานประจําหรือไม ่ 
 ๔. ขอให้กองกฎหมายตรวจสอบกฎหมายแรงงานว่า มี ข้อยกเว้น การจ้างบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัจะไมผ่กูพนักบักฎหมายแรงงาน  
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. ระยะเวลาการจ้างบคุลากรได้ระบใุห้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลเป็นผู้ กําหนด โดยมีระบไุว้
ใน ข้อ ๑๐/๒  “การบริหารงานบุคคลของบุคลากรชั่วคราว ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและ
เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา” 
 ๒. บุคลากรชั่วคราวไม่มีสิทธ์ิในการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา เน่ืองจาก คา่ตอบแทนท่ีได้รับเป็นส่วนของโครงการ ไม่ได้ในส่วน
ของมหาวิทยาลยั และไม่สามารถสมคัรเป็นสมาชิกใด ๆ ของมหาวิทยาลยัได้  หากจะให้มีสิทธ์ิในการออก
เสียงคณะกรรมการบริหารงานบคุคลต้องดําเนินการ โดยระบไุว้ใน ข้อ ๑๐/๒  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๗/๓๑ 

 ๓. กองกฎหมายจะศึกษากฎหมายแรงงาน เม่ือได้ข้อมูลดงักล่าวจะมอบให้กับคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลเพื่อกําหนดให้ถกูต้อง  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหารงานบคุคล (ฉบบั
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑ ปฏิทนิงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมเร่ือง ปฏิทินงานประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

สืบเน่ือง จากการกําหนดวนัประชุม และระเบียบวาระการประชุม ครัง้ท่ีผ่านมา 
ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบกําหนดการวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัท่ีนําเสนอเข้าท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งกําหนดการวนั
ประชมุและ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชมุ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ปฏิทินงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ โดยให้เพิ่มเวลาการประชมุ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๕.๒ สรุปการด าเนินงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี 
๒๕๕๒-๒๕๕๓ 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปการดําเนินงานสภา
วิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจําปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

ด้วยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทําเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓  โดยมี
สาระสําคญัของผลการดําเนินงานเป็น ๓ สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี ๑ เป็นการสรุปผลงานตามอํานาจหน้าท่ีของสภาวิชาการ  ท่ีบญัญัติไว้ใน
มาตรา  ๒๒  แหง่พระราชบญัญตั ิมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๘/๓๑ 

สว่นท่ี ๒ เป็นการสรุปผลงานเด่นของสภาวิชาการ  เช่น  การพิจารณาให้
ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาและการปรับปรุงหลกัสตูร และงานด้านอ่ืนๆ 

สว่นท่ี ๓ เป็นการสรุปผลงานท่ีผา่นมาในรอบ  ๑๒ เดือน  ซึ่งจากการดําเนินงาน
ดงักล่าว  ก่อให้เกิดคณุภาพของผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลยัอย่างอเนกอนนัต์  ดงัเป็นท่ีปรากฏ
อย่างเด่นชัดในการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆจากภายนอกว่า
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เป็นมหาวิทยาลยัแนวหน้าของประเทศไทย 

 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปการดําเนินงานสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจําปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 ๕.๓  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการเงนิ ทรัพย์สิน  
  และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะอนกุรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
สาระสําคญัดงันี ้

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการด้านการเงิน 
ทรัพย์สิน และงบประมาณ ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตท่ี ๑๒/๒๕๕๑ ลงวนัท่ี ๓๐ ตลุาคม 
๒๕๕๑ และคําสัง่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ี ๒๘/๒๕๕๒ ลงวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมี
อํานาจหน้าท่ีในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ของหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการจดัประชมุ จํานวน ๕ ครัง้ โดยได้พิจารณา และ
ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบั (ร่าง) แผนปฏิบตัิราชการ การจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยั และรายงาน
ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทัง้ให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ของ
มหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอนกุรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๒๙/๓๑ 

 ๕.๔ ผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง ผลการเลือกตัง้กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจํา  โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
    ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจําตามพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๔) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ดงันัน้ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนดสุิต จงึมีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา 
เพ่ือดําเนินการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๕๓ และได้กําหนด
วนัเลือกตัง้ ในวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตัง้ในมหาวิทยาลยั ศนูย์
การศกึษา และศนูย์การเรียน และรายงานผลให้มหาวิทยาลยัทราบเรียบร้อยแล้ว 
    ผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการนบั
คะแนนเสียงและเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย และให้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนในลําดบัท่ีหนึ่งถึงลําดบัท่ีส่ี เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา  ซึ่งต้องเป็นกรรมการท่ีมาจากข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน และเป็นกรรมการท่ีมาจากบุคคลท่ีมิได้ เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาอย่างน้อยหนึ่งคน ตามข้อบงัคบัฯ ข้อ ๖(๙)  โดยปรากฏผลคะแนนของผู้ ได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจํา ดงันี ้ 
    ๑. รองศาสตราจารย์เมธาวี  อดุมธรรมานภุาพ ๓๐๘ คะแนน 
     ๒. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์  ๒๓๖ คะแนน 
    ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณี  สวนเพลง  ๒๑๓ คะแนน 
    ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรเสริญ  อินทรัตน์ ๑๙๒ คะแนน 
 

    จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตเพ่ือทราบ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๕  ผลการเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชมุเร่ือง ผลการเลือกตัง้กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
  ตามท่ีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนัน้ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จึงมีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๓๐/๓๑ 

ดําเนินการเลือกตัง้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั  สวนดสุิต ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ และได้กําหนดวันเลือกตัง้  ในวนัท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตัง้แต่เวลา 
๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตัง้ในมหาวิทยาลยั ศนูย์การศึกษา และศนูย์การเรียน และรายงานผล
การเลือกตัง้ให้มหาวิทยาลยัทราบเรียบร้อยแล้ว นัน้  
   ผลการเลือกตัง้สภาคณาจารย์และข้าราชการ  โดยการนบัคะแนนเสียงเรียงจากมาก
ไปหาน้อยและผู้ ได้รับคะแนนในลําดบัท่ีหนึ่งถึงลําดบัท่ีสิบเก้า ประกอบด้วย กรรมการประเภทคณาจารย์
ประจํา และกรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งกรรมการแต่ละประเภทไม่น้อยกว่าแปดคนเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๕ ดงัตอ่ไปนี ้ 
  ๑. รองศาสตราจารย์สขุมุ  เฉลยทรัพย์  ๑๐. นางสาวปณุยวีร์  จิโรภาสวรพงศ์ 

 ๒. นายวิโรจน์  พยคัพนัธุ์    ๑๑. นายราเชนทร์  บญุลอยสง  
  ๓. นางสาวณฏัฐนิช สิริสจัจานรัุกษ์   ๑๒. นางสาวศริิขวญั  พรมน้อย 
 ๔. นางรัชนีกร  พลวิชิต    ๑๓. นางสาวฐิตพิร  ลินิฐฎา  

 ๕. นางสาวนิศานาถ  มัง่ศริิ   ๑๔. นางสาวประวรดา  โภชนจนัทร์  
  ๖. นางจนัทรา  สาดะระ   ๑๕. นายสินชยั  จนัทร์เสม   
  ๗.  นายวิโรจน์  เทพบตุร   ๑๖. นางสาวนนัท์ธิญา  ศฤงค์สวสัดิ์ 
 ๘.  นางสาวสวุิมล  แมตสอง   ๑๗. นางสาวนงคราญ  สขุเวชชวรกิจ 
 ๙.  นางสาวธิดารัตน์  คํายงั   ๑๘ .นางสาวชตุมิณฑ  เกตจุิ๋ว  
       ๑๙. นางสาวพรรณประวีร์  ยอดวิเศษ  
        

 โดยผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะดําเนินการเลือก
ประธาน รองประธาน   และเลขานกุารตําแหนง่ละหนึง่ตามลําดบัในขัน้ตอนตอ่ไป  
 

  จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เพ่ือทราบ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๖  การแต่งตัง้รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยันําเสนอท่ีประชุมเร่ือง การแตง่ตัง้รองผู้ อํานวยการ
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัได้มีคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ท่ี ๗๖๒๙/๒๕๕๓ 
เร่ือง แต่งตัง้รองผู้ อํานวยการสํานกั สั่ง ณ วนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งรอง



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๓๑/๓๑ 

ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้แต่วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวนัท่ี ๒๓ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงแตง่ตัง้บคุลากร 
จํานวน ๒ ราย ดงันี ้
  ๑. นายวีระพนัธ์  ชมภแูดง พนกังานมหาวิทยาลยัตําแหนง่นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  ๒. นางสาวประดบัศรี  เนตรนี พนกังานมหาวิทยาลยัตําแหนง่นกัเอกสารสนเทศ 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การแต่งตัง้รองผู้ อํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

  ๖.๑ การร่วมงานท าบุญตักบาตรประจ าปี 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีเ ร่ือง การร่วมงานทําบุญตักบาตร 
ประจําปี โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
   ด้วยมหาวิทยาลยั ได้งานทําบญุตกับาตรประจําปี ในวนัพธุท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ อาคารรักตะกนิษฐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. นัน้ ในการนี ้มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัร่วมงานทําบญุตกับาตรประจําปีดงักลา่ว 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
  

 

 

 

       (นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกลู) 
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
  
        (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ 

 

๓๒/๓๑ 

 
 


