
 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ 

วันพฤหสับดีที่  ๓๐  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 จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๖. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๑.   นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๒. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา  
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 
๑๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์   จนัทร์เจริญ          ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรเสริญ อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๒/๑๔ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
   มหาวิทยาลยั         กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี    ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 
๒.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๓.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๔.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๕. ดร.สวุมาลย์   มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย 
๗. นายธนภมูิ มาประเสริฐ นิตกิรกองกฎหมาย 
๘. นางจนัทรา สาดะระ เจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบคุคล 
๙. นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  
๑๐. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

                 ๑.๑ งานท าบุญตักบาตรประจ าปี ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔  
   ณ  อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

         สรุปเร่ือง นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง งานท าบุญตกับาตรประจ าปี          
ในวนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ  อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต                        
   ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตก าหนดจดังานท าบญุตกับาตรประจ าปี พร้อม
ทัง้ฟังปาฐกถาธรรมให้พรปีใหม่ โดยพระราชธรรมวาที วดัประยรูวรวงศาวาสวรวิหาร  เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต และถือเป็นการเร่ิมต้นชีวิตท่ีดีในปีกระตา่ยทอง ในวนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร รักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ตัง้แต่เวลา ๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั
เข้าร่วมงานตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่ว 
 

     จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ งานท าบุญตกับาตรประจ าปี ในวนัท่ี            
๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ  อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๓/๑๔ 
 

  ๑.๒ การประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการปฏิรูป ในการประชุมวิชาการ             
   ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูป 
   ประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  
 

            สรุปเร่ือง นายกสภามหาวิทยาลยั แจ้งท่ีประชมุทราบเร่ือง การประชมุเครือข่ายอดุมศกึษา
เพ่ือการปฏิรูป ในการประชมุวิชาการ ท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย เร่ือง มหาวิทยาลยักบัการปฏิรูป 
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้กล่าวถึง
การปฏิรูปการศกึษาซึ่งจะต้องควบคูไ่ปกับการปฏิรูปประเทศไทย ท่ีประชมุเลขาธิการคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ได้แสดงความคิดเห็นเร่ืองการปฏิรูปการศกึษา เห็นว่าเป็นประโยชน์กบัมหาวิทยาลยั จึงน ามา
เผยแพร่ให้กบักรรมการมหาวิทยาลยัทราบ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การประชมุเครือข่ายอุดมศกึษาเพ่ือการ
ปฏิรูป ในการประชุมวิชาการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูป           
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ  
 

  ๑.๓ การแนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การแนะน าประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการผลการเลือกตัง้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จ านวน ๑๙ คน ตามล าดับคะแนน  โดยผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จะด าเนินการเลือกประธาน รองประธาน  และเลขานุการต าแหน่งละหนึ่งตามล าดบัในขัน้ตอน
ตอ่ไป  และรายงานให้สภามหาวิทยาลยัทราบ ในการประชมุ ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๓ นัน้ บดันี ้มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการเลือก
ประธานฯ รองประธาน และเลขานกุาร ดงันี ้
  ๑. รองศาสตราจารย์สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธาน 
  ๒. นางสาวนิศานาถ  มัง่ศริิ  รองประธาน   
  ๓. นางสาวนนัท์ธิญา  ศฤงค์สวสัดิ ์ เลขานกุาร 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
คือ รองศาสตราจารย์สขุมุ  เฉลยทรัพย์  ซึง่จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหนง่ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๔/๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ตามท่ีได้มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏ สวนดสุิตนัน้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จดัท ารายงาน
การประชมุเรียบร้อยแล้ว 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข หน้า ๕/๓๑ ข้อ ๗. .... ช่วงเวลาในการใช้หากต ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ควรมี
การปรับปรุง  ซึ่ งผู้ ใ ช้บริการจะบ่งบอกถึงความมีประสิท ธิภาพหรือความพร้อม . . . .  ควรแก้ไข                         
เป็น....ช่วงเวลาในการใช้หากต ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ควรมีการปรับปรุงและให้ผู้ ใช้บริการประเมินผลเพ่ือ                 
บง่บอกถึงความ มีประสิทธิภาพหรือความพร้อม.... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

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

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง โครงสร้างต าแหน่งตาม
กรอบอตัราก าลงัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ ตัง้แตว่นัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓
ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาโครงสร้างต าแหน่งกรอบอตัราก าลงัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
สายสนบัสนนุ ตัง้แตว่นัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ท่ีประชมุมีมติรับทราบและ
ให้ความเห็นชอบโดยให้ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขเนือ้หาให้ถูกต้อง และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย             
อีกครัง้ในการประชุมครัง้ต่อไป ซึ่งกองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงสร้าง                  
การแบง่งานและอตัราก าลงัหนว่ยงานภายใน เรียบร้อยแล้ว  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โครงสร้างต าแหน่งตามกรอบ
อตัราก าลงัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา สายสนบัสนนุ ตัง้แต่วนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ ถึง
วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖   
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 มติ   ท่ีประชุม อนุมัติ โครงสร้างต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ ตัง้แตว่นัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

                 ๔.๑ แบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

 

         สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง แบบประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 สืบเน่ืองจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัมีมติอนมุตัิ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ .ศ. 
๒๕๕๓ นัน้ กองบริหารงานบุคคลขอน าเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประกอบด้วย แบบข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน (แบบ ป.มสด.
๑) แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ (แบบ ป.มสด.๒) และแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบตัริาชการ (แบบ ป.มสด.๓) ซึง่ในแบบข้อตกลงการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตัิราชการ (แบบ ป.
มสด.๒) เป็นการประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) คือ สมรรถนะหลกั และสมรรถนะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ  เพ่ืออนุมัติใช้สมรรถนะหลักตามพจนานุกรมหลักส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ
พจนานกุรมหลกัส าหรับบคุลากรสายวิชาการ ซึ่งการก าหนดแบบประเมินฯ ทางส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยออกประกาศภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ และเร่ิม
ด าเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๔  

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา แบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีท่ีมีค านิยามหรือพจนานุกรม ซึ่งความเข้าใจของผู้ ปฏิบัติงานจะมีความ
แตกต่างกัน หากประเด็นใดท่ีใช้พจนานุกรมร่วมกันได้ควรใช้ร่วมกนั และบางประเด็นอาจมีพจนานุกรม
แยกเฉพาะเร่ือง เชน่ สมรรถนะทางด้านภาษา  
 ๒. มีเกณฑ์กลางของค านิยามสมรรถนะหรือไม ่
 ๓.  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(องค์ประกอบท่ี ๑)  ค่าน า้หนกั (ความส าคญั/ความยากง่ายของงาน) เป็นการก าหนดอย่างไรเน่ืองจาก
กิจกรรม/โครงการ/งาน ของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน และ ในแบบข้อตกลงการประเมิน
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พฤติกรรมการปฏิบตัริาชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา (องค์ประกอบท่ี ๒) สมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ มีวิธีการก าหนดอย่างไร เน่ืองจากไม่ได้มีค าอธิบาย
รายละเอียดประกอบ 
 ๔. หนว่ยงานใดรับผิดชอบในภาพรวมหรือไม่เน่ืองจากเป็นการก าหนดสมรรถนะขึน้เองของแต่ละ
หนว่ยงาน 
 ๕. ควรจัดท าตัวอย่างการประเมินและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร               
เพ่ือความชดัเจนและง่ายตอ่การประเมินฯ 
 ๖. พจนานกุรมสมรรถนะหลกั (Core Competency Dictionary) ค าว่า พจนานกุรม (Dictionary) 
มีความหมายท่ีไมต่รงกบัการใช้งาน ควรใช้ค าวา่ นิยาม 

๗. ค าว่า การบริการลูกค้า เม่ือฟังแล้วจะให้ความรู้สึกว่านักศึกษาเป็นลูกค้า ซึ่งเห็นว่าไม่
เหมาะสมเพราะการศกึษาไมถื่อวา่เป็นธุรกิจ อาจใช้ค าวา่ผู้ รับผลประโยชน์ หรือ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. ข้าราชการ กพ. ข้าราชการพลเรือนสามญั ทาง กพ. จะก าหนดให้ใช้ทัว่ประเทศโดยใช้ Core 
Competency สมรรถนะหลกัตามท่ีก าหนด กรณีของสถาบนัอดุมศกึษาทาง ก.พ.อ. ยงัมิได้ก าหนดแตจ่ะ
เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัทกุแหง่สามารถจดัท าข้อบงัคบัและประกาศของตนเองได้  
 ๒. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(องค์ประกอบท่ี ๑)  คา่น า้หนกั (ความส าคญั/ความยากง่ายของงาน) ซึ่งแตล่ะหน่วยงานจะเป็นผู้ก าหนด
ขึน้เอง และแต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างกัน และ แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (องค์ประกอบท่ี ๒) สมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
เฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิเป็นการตัง้เป้าหมายของแตล่ะหนว่ยงานซึ่งแตล่ะหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด
ขึน้เอง 
 ๓.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งในแต่ละคณะและส านัก          
จะมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก าหนดคา่น า้หนกัของสมรรถนะท่ีคาดหวงัหรือสมรรถนะท่ีแสดงออก 
และชีแ้จ้งให้บคุลากรในสงักดัของตนเองทราบและท าความเข้าใจร่วมกนั 
 ๔. ค านิยามสมรรถนะหลกั ค าวา่ “การบริการลกูค้า” เป็นค าท่ีมาจาก ก.พ.ร. เน่ืองจาก สวนดสุิตโพล 
ได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร  และซึง่การพฒันาระบบราชการระเบียบของส านกันายกรัฐมนตรีเร่ืองเกณฑ์
การประเมินส่วนราชการ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยัในเร่ืองความพึงพอใจของลกูค้า โดยใช้ค าว่า ลูกค้า 
ซึ่งหมายถึง นักศึกษา และผู้ ปกครอง ซึ่งเป็นค าจ ากัดความของค าว่าลูกค้า จึงน ามาใช้ค านิยามของ
สมรรถนะหลกั  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพนัธิน  อธิการบดี ชีแ้จงเพิ่มเติมดงันี ้เดิมคณะกรรมการ ก.พ.อ. 
ได้มีการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบคุลากรในสถาบนัอดุมศึกษา
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ก่อนท่ีจะมีประกาศ ก.พ.อ. ประกาศใช้  แตเ่น่ืองจาก ก.พ.อ. เป็นหน่วยงานท่ีไม่ได้ปรับโครงสร้างให้เข้ากบั 
ก.พ. คือ ปรับจากระบบซีเป็นระบบแทง่เงินเดือน จึงได้ชะลอการออกประกาศ ก.พ.อ. ไว้ก่อน  ซึ่งในส่วนนี ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้น ารายละเอียดต่าง ๆ มาศึกษาข้อมูลและปรับใช้กับมหาวิทยาลยัเพ่ือ
ด าเนินการตามประกาศของ ก.พ.อ. ตามเง่ือนไขการประเมินฯ ของ ก.พ.อ. ท่ีก าหนดไว้ มี ๒ ส่วน ได้แก่   
๑) การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน   ผลการประเมินต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๗๐ โดยต้องมีกรอบมาตรฐาน
ภาระงานของบคุลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลยัตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ออกข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยั สามารถเปล่ียนแปลงคา่การประเมินผลสมัฤทธ์ิมากกว่าร้อยละ ๗๐ ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ทัง้นี ้
คณะได้ใช้การประเมินบคุลากรมาก่อนแล้ว โดยมีแบบฟอร์มท่ีใกล้เคียงกนั  ซึ่งในขณะนัน้ ก.พ.อ. ยงัไม่ได้
ก าหนดใช้  มหาวิทยาลยัจงึได้ปรับแบบประเมินฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
  สมรรถนะของบุคลากรก าหนดไว้ ร้อยละ ๓๐ มหาวิทยาลยัได้พฒันาสมรรถนะหลกัทัง้
สายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการ และส่งไปยงัหน่วยงานตา่ง ๆ พิจารณาเลือกสมรรถนะหลกั (Core 
Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ของแต่ละหน่วยงาน โดยประชุม
คณะกรรมการของแตล่ะหน่วยงานรวมทัง้ชีแ้จงให้บคุลากรภายในหน่วยงานทราบ ซึ่งทัง้ ๒ ส่วนได้มีการ
รับทราบไปแล้ว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พืน้ฐานส่วนใหญ่ได้มีการประเมินไปแล้วและได้รับการ
ยอมรับในสว่นหนึง่แล้วหากมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจะต้องให้หน่วยงานแตล่ะหน่วยงานท่ีได้รับมอบไป
ด าเนินการในขณะเดียวกันมีคณะกรรมการก ากับดแูลผลการประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนดไว้ 
ได้แก่คณะกรรมการบริหารงานบคุคล ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ภายในและภายนอก 
 

 มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ แบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต  
  

       ๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ 
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
 

         สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย สภาวิชาการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามท่ีพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๕/๑ ได้มีก าหนดรับรองฐานะของบุคลากร
ของมหาวิทยาลยั เช่น พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานราชการ และบุคลากรตามสัญญาจ้าง ให้มีสิทธิ
และหน้าท่ีได้ โดยสิทธิดงักล่าวให้ออกเป็นข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้แนวทางการปฏิบตัิและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน กองกฎหมายจึงได้ ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า ด้วย             



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๘/๑๔ 
 

สภาวิชาการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ...โดย (ร่าง) ข้อบงัคบัดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
ตลอดทัง้ทางด้านเนือ้หาสาระรวมทัง้ข้อกฎหมายจากคณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย ในการประชมุครัง้ท่ี 
๗/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต วา่ด้วย สภาวิชาการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ...  
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ข้อ ๔(๒) ควรแก้ไขข้อความเป็น มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี                    
สภามหาวิทยาลยัรับรอง  
 ๒. ข้อ ๕(๒) ข้อความ “มีหรือเคยมีต าแหน่งทางวิชาการ” ควรแก้ไขข้อความเป็น มีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือส าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ี สภามหาวิทยาลยัรับรอง หรือมีความรู้และประสบการณ์ในทาง
วิชาการเฉพาะด้านเป็นท่ียอมรับ 
 ๓. ควรระบคุวามหมายของ ค าว่า ผู้บริหาร เพิ่มเติม เน่ืองจากผู้บริหารต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบังานวิชาการหรือสภาวิชาการไมไ่ด้ระบไุว้ 
 ๔. ข้อ ๑๑ ให้สภาวิชาการมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั ง้  ควรแก้ไขเป็น                       
ให้สภาวิชาการมีการประชมุอยา่งน้อยภาคการศกึษาละหนึง่ครัง้ 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. ค านิยาม “ผู้บริหาร” หมายถึง คณบดีหรือรองคณบดี เน่ืองจาก พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐(๒) กรรมการสภาวิชาการท่ีคณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจ าคณะคณะละหนึง่คน ดงันัน้ผู้บริหารท่ีก าหนดในข้อบงัคบัสภาวิชาการแตล่ะคณะ จึงต้อง
นิยามเป็นคณบดีหรือรองคณบดี 
 ๒. การก าหนดสัดส่วนข้อ ๖ ซึ่งเดิมได้ก าหนดให้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒ เท่าและเสนอ            
สภามหาวิทยาลยัเลือกซึ่งการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิเป็นไปได้ยากจึงเปล่ียนแปลงเป็นสรรหาเท่ากับจ านวน
คณะกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ  และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้ 
 ๓. การน าเสนอเ ร่ืองให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามจะต้องผ่านท่ีปรึกษาอธิการบดี              
ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอยา่งละเอียดก่อนเสนอลงนาม 
 ๔. ค าว่า “เคยมีต าแหน่งทางวิชาการ” เดิมระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีระบวุ่าผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเม่ือเกษียณอายุราชการแล้ว ต าแหน่งทางวิชาการถือว่าสิน้สุด จะต้องใช้ค าน าหน้าว่า นาย 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๙/๑๔ 
 

นาง หรือนางสาว  ซึง่ตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยั จะให้คงต าแหน่งทางวิชาการไว้ได้เฉพาะต าแหน่ง
ศาสตราจารย์เทา่นัน้  แตใ่นระยะหลงัมหาวิทยาลยัใหม่ อาทิ มหาวิทยาลยัราชภฏัได้ออกพระราชบญัญัติ
ให้คงต าแหน่งทางวิชาการติดตวัไปได้  โดยได้มีการเสนอให้ ก.พ.อ.ออกเป็นข้อก าหนดใหม่ว่า ต าแหน่ง
ทางวิชาการทุกต าแหน่ง อาทิ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ สามารถเป็นต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีตดิตวัไปได้โดยไมต้่องมีวงเล็บค าวา่เกียรตคิณุ ฯลฯ ซึง่ส านกันายกรัฐมนตรีไม่เขียนต าแหน่งทาง
ราชการให้ 
 

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

       ๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการ 
   ประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ 
   อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
 

         สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ. ....  ตามท่ีพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 
๔๑ ได้มีก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  (ฉบบัท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

  เน่ืองจากการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวมีระยะเวลาสมควรท่ีจะด าเนินการแก้ไข
และปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติท่ีเป็นปัจจุบัน  และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสะดวกให้การปฏิบัติของคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว               
กองกฎหมายจงึได้ ยก(ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบนั 
ส านกั ศนูย์ สว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ. ....   

  โดย (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
ตลอดทัง้ทางด้านเนือ้หาสาระรวมทัง้ข้อกฎหมายจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุม                  
ครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๓ เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓  

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๑๐/๑๔ 
 

   จึงเสนอ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ สว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ....  
เพ่ือสภามหาวิทยาลยัพิจารณาออกเป็นข้อบงัคบัใช้ตอ่ไป 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

 ๑. ควรแก้ไขค าขึน้ต้น เป็น “โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดข้อบงัคบั....”  
 ๒. ข้อ ๓ วรรค ๒ ควรแก้ไขเป็น “บรรดา ระเบียบและประกาศและค าสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนด
ไว้แล้ว....” 
  ทัง้นีท่ี้ประชุมให้ระบุว่า เจตนารมณ์ของ (ร่าง)ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต            
วา่ด้วย คณะกรรมการ ประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา่คณะ พ.ศ. ....  ฉบบันีม้ิได้ใช้บงัคบักบัส านกังานอธิการบดี 
 

  มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการ ประจ า
สถาบัน ส านัก ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเ รียก ช่ือ อย่าง อ่ืนท่ีมีฐานะเ ทียบเท่าคณะ                       
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

       ๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย  
   คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... 
 

          สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... ตามท่ีพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๑ ได้มีก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ และสภามหาวิทยาลยัได้ด าเนินการ
ออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตวา่ด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากการ
บงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวมีระยะเวลาสมควรท่ีจะด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ปฏิบัติท่ีเป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกในการปฏิบัติของ
คณะกรรมการประจ าคณะ จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัดงักล่าว มหาวิทยาลยัฯ จึงได้ ยก (ร่าง) 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... โดย (ร่าง) ข้อบงัคบั
ดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตลอดทัง้ทางด้านเนือ้หาสาระรวมทัง้ข้อกฎหมายจาก
คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย ในการประชมุครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๓ เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓  
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ควรแก้ไขค าขึน้ต้น เป็น “โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดข้อบงัคบั....”  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๑๑/๑๔ 
 

 ๒. ข้อ ๓ วรรค ๒ ควรแก้ไขเป็น “บรรดา ระเบียบและประกาศและค าสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนด
ไว้แล้ว....” 
  ทัง้นี ้ท่ีประชุมให้ระบุว่า เจตนารมณ์ของ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ....  ฉบับนีม้ิได้ใช้บังคับกับคณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ เน่ืองจากหน่วยงานท่ีระบุ
ข้างต้นเป็นหน่วยงานท่ีมีข้อบงัคบัของหน่วยงานเป็นการเฉพาะและมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประจ า
คณะของหนว่ยงานอยูแ่ล้ว  

 

มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      

       ๔.๕ สรุปแผนอัตราก าลังสายผู้สอนระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปแผนอัตราก าลัง              
สายผู้สอน ประจ าปี ๒๕๕๔  ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลา
ราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ “ให้สถาบนัอดุมศกึษาโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบนัอดุมศกึษาวางแผนอตัราก าลงั ระยะ ๔ ปี (หรือกว่านัน้) โดยก าหนดเกณฑ์ และ
วิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาท่ีชดัเจน และน ามาก าหนดจ านวนและ
คณุสมบตัิของคณาจารย์ท่ีต้องการเป็นรายวิชาเป็นรายปี” มหาวิทยาลยัได้จดัท าแผนอตัราก าลงัเป็นราย
หลกัสูตรใหม่ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางความเช่ียวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลยั 

บดันี ้มหาวิทยาลยั ได้จดัท าข้อมลูเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอตัราก าลงั
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดจ านวนและ     
ตัวบุคคล ของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ในแนวทางต่าง ๆ รวมทัง้
แนวทางการตอ่เวลาราชการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศ ก.พ.อ. ตอ่ไป 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 
สายผู้สอนประจ าปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ท่ีจดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัท่ีมีจ านวนอาจารย์เกิน
ขณะท่ีศูนย์การศึกษาตรังไม่มีจ านวนอาจารย์ในคณะดงักล่าวประจ าท่ีศูนย์การศึกษาเหตุใดจึงไม่ส่ง
อาจารย์ท่ีเกินไปประจ ายงัศนูย์การศกึษาหรือเป็นชว่งเวลาท่ีก าลงัปรับปรุงหลกัสตูร 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๑๒/๑๔ 
 

 ๒. เอกสารสรุปแผนอตัราก าลงัสายผู้สอนระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) หน้า ๒๕ ให้แก้ไข
ข้อมลูจ านวนอาจารย์ประจ าศนูย์สพุรรณบรีุ 
 ๓. ศูนย์ล าปาง คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ า ๕ คน และนักศึกษา ๙ คน และ              
ศนูย์สุพรรณบรีุหลกัสูตรการบญัชี มีอาจารย์ประจ า ๔ คน แต่ไม่มีจ านวนนกัศึกษาเลยจะท าให้บคุลากร
วา่งงานหรือไม ่
 ๔. หลักสูตรใดมีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาใดควรระบุเป็นหมายเหตุหรือบนัทึกไว้ใน
เอกสารเพ่ือความชดัเจน 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กรอบอตัราก าลงัท่ียงัใช้
พืน้ฐานเดิม  เน่ืองจาก  หลกัสตูรท่ีเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ต้องพฒันาหลกัสตูรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้หลักสูตรต่าง ๆ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ดังนัน้ หลักสูตรท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เช่น หลักสูตรรัฐศาสตร์       
รัฐประศาสนศาสตร์  เปิดรับนกัศึกษา ในขณะท่ีหลกัสูตรเก่าก็ใช้สอนอยู่ เม่ือหลกัสูตรใหม่ปรับปรุงแล้ว
เสร็จนกัศกึษาหลกัสตูรเก่าก็จะเกิดปัญหา  ดงันัน้ หลกัสตูรท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงจ านวนบคุลากรอตัรา
จะเกิน  และบางหลกัสตูรท่ีอตัราก าลงัขาดนัน้ เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รวมจ านวนบคุลากรท่ีลาศกึษาตอ่ จ านวน 
๒๖๕ คน  ซึ่งทยอยกลบัมารายงานตวัตามเง่ือนไขโดยมหาวิทยาลยัส่งไปยงัคณะและศนูย์การศกึษาตา่ง ๆ 
โดยกรอบอัตราก าลังปัจจุบนัของมหาวิทยาลัยหากเฉล่ียตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรท่ีจะเปิดรับ
นกัศกึษาใหมมี่จ านวนเพียงพอ  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ ให้ความเหน็ชอบ แผนอตัราก าลงัสายผู้สอน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) 
 

                      ๔.๖ การพจิารณารายช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์   
   ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณารายช่ือบุคคล                     
ท่ีสมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการปริญญา
กิตติมศกัดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ท่ี ๗๓๘๙/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และค าสั่ง
แต่งตัง้คณะท างานเลขานุการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เลขท่ี ๗๕๐๘/๒๕๕๓               
ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การให้ปริญญา
กิตติมศกัดิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ นัน้  ซึ่งคณะกรรมการปริญญากิตติมศกัดิ์ ได้ด าเนินการประชุม ครัง้ท่ี ๑(๑)/
๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  เพ่ือพิจารณาผู้ ท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ จ านวน ๒ ท่าน 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๑๓/๑๔ 
 

โดยพิจารณาจากผลงานและคณุสมบตัิความเหมาะสมตามเกณฑ์ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการปริญญา
กิตตมิศกัดิ ์มีมตใิห้ความเห็นชอบเสนอรายช่ือผู้ ท่ีสมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ทัง้ ๒ ทา่น ดงันี ้
 

 ดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ จ านวน ๒ ท่าน 
๑. พระครูปภสัสรวรพินิจ (พระไพโรจน์)  
      รัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
๒. ศาสตราจารย์จิน ย ู
      การจดัการดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 

    

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายช่ือผู้ ท่ีสมควรได้รับปริญญา
กิตตมิศกัดิ ์ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาการลงมติ โดยท่ีประชมุมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกผู้ ท่ีได้รับปริญญา
กิตติมศกัดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ วรรคสอง ผู้ ท่ีได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ต้องได้รับอนมุตัิโดยมติไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัเข้าท่ีประชมุ และกรรมการท่ีอยู่ในท่ีประชมุมีสิทธ์ิออก
เสียงลงคะแนนทัง้หมด ๑๘ คน ซึง่คะแนนสองในสามของจ านวนผู้ ร่วมประชมุ คือ ๑๓ คน 

 

ท่ีประชมุเห็นชอบให้ตัง้กรรมการนบัคะแนน จ านวน ๓ คน คือ 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกลู 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง 
 ๓. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 
    

 สรุปผลการลงคะแนน  โดยการลงคะแนนลับมีการลงคะแนนหนึ่งครัง้  และรายช่ือท่ีเรียง
ตามล าดบัคะแนน มีดงันี ้

๑. พระครูปภสัสรวรพินิจ (พระไพโรจน์)  ได้รับคะแนน ๑๗ คะแนน  
๒. ศาสตราจารย์จิน ย ู   ได้รับคะแนน ๑๘ คะแนน 

  
 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ รายช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
จ านวน ๒ ทา่น ได้แก่ 
  ๑. พระครูปภสัสรวรพินิจ (พระไพโรจน์) สาขารัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 
  ๒. ศาสตราจารย์จิน ย ู  สาขาการจดัการดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

     ไมมี่ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ ๑๔/๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

     ไมมี่ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
  

 

 

 

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

 


