
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
ณ  ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
     ประธาน  
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายก 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๕. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๖. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๗. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ    
๘. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๙. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๐.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๒/๒๔ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจและตดิราชการ) 
๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๒.  นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๓.   ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
         มหาวิทยาลยั  กรรมการ 

๔. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 
๓. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๕.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๗. ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๘. นายนิพนธ์  ระวียนั ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๙.  ดร.ปาริชาต ิ นิตมิานพ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
๑๐. นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา  ค าแก่น ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
๑๒. อาจารย์รักษ์ศริิ  ชณุหพนัธรักษ์ อาจารย์ผู้ประสานงานศนูย์ไทยศกึษา 
๑๓. ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๑๔. นายสทุนั  มมุแดง รองผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมวิชาการ 
    และงานทะเบียน 
๑๕. นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๖. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๗. นางสาวธนักรณ์ วิจิตร เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๘. นางไพลิน  วฒันาศรีโรจน์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๓/๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

   นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยั ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั แจ้งให้ท่ีประชมุทราบในเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระ๑.๑ การแต่งตัง้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง การแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี กระทรวงศกึษาธิการได้ออกประกาศ เร่ือง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗.๖ ก าหนดให้
สถาบนัอดุมศกึษาอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษาเป็นกรณี ๆ ไป 
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการ
แต่งตัง้นัน้ด้วย  ในการนี ้คณะกรรมการการอดุมศึกษา เห็นสมควรท าความเข้าใจกับสถาบนัอุดมศึกษาถึง 
แนวปฏิบตัิในการเสนอการแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
และเพ่ือให้การด าเนินการของสถาบนัอดุมศกึษาเป็นไปแนวทางเดียวกนั  

 

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระ๑.๒ ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง ระบบและกลไกของการ
พฒันาหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ตามท่ี ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้
ท่ี ๑๐(๑๓)/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีมติให้ความเห็นชอบระบบและกลไกของการ
พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไปแล้วนัน้ ในการนี ้ฝ่ายวิชาการได้จัดท ารูปเล่มฉบับ
สมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ ระบบและกลไกของการพฒันาหลกัสตูร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะประธานสภาวิชาการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 
เน่ืองจากระบบและกลไกของมหาวิทยาลยัทุกแห่งต้องเป็นไปตามระบบ TQF ท่ีส านกังานคณะกรรมการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๔/๒๔ 
 

การอดุมศกึษาก าหนด  ซึง่ปัจจบุนัมีอาจารย์ จ านวน ๓๗๒ คน จากมหาวิทยาลยั ๒๘ แห่ง  ท่ีได้ทกัท้วงใน
การปฏิบตัติาม TQF วา่มีความซบัซ้อนและยุ่งยากมากเกินไป  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจึง
ได้ประสานกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือทบทวนในรายละเอียดเร่ืองดงักล่าว ดงันัน้ ระบบและ
กลไกของการพฒันาหลกัสตูร อาจมีการปรับปรุงแก้ไขบางสว่นของ TQF อีกครัง้ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ  
 

ระเบียบวาระ๑.๓ การขอความร่วมมือในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม 
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั แจ้งท่ีประชมุทราบเร่ือง การขอความร่วมมือในการ
ก ากบัดแูลการจดัการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีกฎหมายได้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการให้แก่                     
สภาสถาบันอุดมศึกษา ท า ใ ห้สถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการนัน้                       
เน่ืองจากมีสถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งทัง้ของรัฐและเอกชนยังจัดการศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีเข้ารับการศึกษา และไม่สามารถน าคณุวุฒิท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในการแสดงวิทยฐานะได้ ในการนี ้กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมมือสภาสถาบัน 
อดุมศกึษาให้ควบคมุดแูลการจดัการศกึษาอย่างเคร่งครัด หากหลกัสตูรหรือสาขาวิชาใดจดัการศึกษาไม่
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการขอให้ด าเนินการปรับปรุงก่อนอนมุตัิปริญญา หากไม่สามารถ
ปรับปรุงได้ขอให้สภาสถาบนัอดุมศกึษาพิจารณาชะลอหรือยตุิการจดัการศกึษาในหลกัสตูรหรือสาขาวิชา
ดงักลา่ว 

  

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การขอความร่วมมือในการก ากับดูแล
การจดัการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ และให้แจ้งทกุหนว่ยงานในมหาวิทยาลยัรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต นัน้ ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้เวียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมในเบือ้งต้น เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว    
จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๕/๒๔ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๒/๒๔ บรรทดัท่ี ๔ ข้อ ๔ ...Obtic… แก้ไขเป็น ...Optic…  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

ระเบียบวาระ   ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระ๔.๑ การทบทวนบทบาทอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
 

 สรุปเร่ือง กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ออกไป
ก่อน  เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการของสภามหาวิทยาลยัก่อนการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ และให้ความเห็นชอบการถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 
 

ระเบียบวาระ๔.๒ การทบทวนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การทบทวนการจดัสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่าย และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสภามหาวิทยาลยั ในการประชมุ 
ครัง้ท่ี ๘ (๑๑)/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒นัน้ ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพบว่าจ านวน
นกัศึกษาลดลงจากท่ีได้ประมาณการไว้ รวมถึงการได้รับจดัสรรเงินกู้ ของโครงการภายใต้ปฏิบตัิการไทย
เข้มแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนฟืน้ฟูเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ (SP๒) ท่ีลดลงด้วย ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงได้มีการ
ทบทวนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย และปรับงบประมาณของงานหรือโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึน้ ทัง้นี ้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครัง้ท่ี ๑(๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๔)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การทบทวนการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจา่ย และแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๖/๒๔ 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ประเด็นส าคญัท่ีต้องทบทวนการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เน่ืองจาก จ านวนนกัศกึษาลดลง ท าให้งบประมาณรายได้ต้องปรับลดลงไปด้วย ดงันัน้ ขอทราบ
จ านวนนกัศกึษาท่ีลดลงมีจ านวนร้อยละเทา่ไร  
 ๒. เงินบ ารุงการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลยัทบทวน จ านวนเงิน ๓๙๔,๓๒๑,๔๐๐ บาท เป็นยอดท่ีได้
หกัไว้ร้อยละ ๒๐ แล้วใชห่รือไม่   และงบประมาณเงินกู้ของโครงการภายใต้ปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง (SP๒)  
ควรเขียนแยกเล่มกันต่างหาก เน่ืองจากแผนปฏิบตัิการไม่ได้น าโครงการภายใต้ปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง   
SP๒ มารวม และเกณฑ์การประเมินขอให้น ามาไว้ในหน้าแรก ซึง่จะท าให้เข้าใจชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 ๓. ในปีการศกึษาหน้าไม่ว่าจ านวนนกัศกึษาจะลดหรือไม่ลด ในช่วง ๕ เดือน หรือ ๖ เดือน ขอให้
มีการทบทวนว่า มหาวิทยาลยัมีเงินเหลือเท่าไร หรือจะน าเสนอเป็นแผนต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการของทางมหาวิทยาลยั 
 ๔. โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นเงินส่วนหนึ่งท่ีเป็นโครงการ
พิเศษ  จงึขอให้มหาวิทยาลยัรายงานให้สภามหาวิทยาลยัทราบ ในโอกาสตอ่ไป 
 ๕. จ านวนนกัศกึษาท่ีค านวณปรับลด คือ ปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ไตรมาสท่ี ๓  มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลยัทราบด้วย    
 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
          ประธานอนญุาตให้ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติม
ดงันี ้
 ๑. การทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เน่ืองจาก ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี ๘(๑๑)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๒    
ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต เพ่ือน าไปจดัสรรส าหรับด าเนินงาน/โครงการตา่ง ๆ  ตามแผนปฏิบตัิราชการ ซึ่งจ าแนก
ตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประเด็นท่ีต้องทบทวน เน่ืองจาก งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีการ
เปล่ียนแปลง ดงันี ้๑) งบประมาณเงินกู้ของโครงการภายใต้ปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง (SP๒)  มหาวิทยาลยั
ขออนุมตัิ ๓ โครงการ ได้รับอนุมตัิ ๑ โครงการ  ๒) จ านวนนกัศึกษาท่ีลดลง ๓) คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) ท่ีจา่ยให้นกัศกึษา  ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๗/๒๔ 
 

แหล่งท่ีมา จ านวนรายได้ ยอดทบทวน ส่วนต่าง 
๑. งบประมาณแผน่ดนิ ๓๙๖,๗๑๓,๒๐๐ บาท ๓๙๖,๗๑๓,๒๐๐ บาท  - 
๒. SP2 ๑๔๘,๗๓๖,๙๐๐ บาท ๕,๔๗๙,๗๐๐ บาท ๑๔๓,๒๕๗,๒๐๐ บาท 
๓. เงินบ ารุงการศกึษา ๔๑๗,๓๔๘,๑๐๐ บาท ๓๙๔,๓๒๑,๔๐๐ บาท ๒๓,๐๒๖,๗๐๐ บาท 

รวมทัง้สิน้ ๙๖๒,๗๙๘,๒๐๐ ๗๙๖,๕๑๔,๓๐๐ บาท ๑๖๖,๒๘๓,๙๐๐บาท 
  กองนโยบายและแผน ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๓ เป็นจ านวนเงิน ๗๙๖,๕๑๔,๓๐๐บาท  ซึ่งหากมหาวิทยาลยัได้รับงบประมาณเงินกู้ ของโครงการ
ภายใต้ปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง (SP๒) จ านวนเงิน ๑๔๓,๒๕๗,๒๐๐ บาท  ยอดเงินงบประมาณรายจ่ายจะ
เป็นจ านวนเงิน ๙๓๙,๗๗๑,๕๐๐ บาท  และมหาวิทยาลยัจะเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบต่อไป  
ซึ่งมหาวิทยาลยัต้องน างบประมาณรายจ่ายท่ีทบทวน จ านวนเงิน ๗๙๖,๕๑๔,๓๐๐ บาท ไปปรับในแผน
กลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัอีกครัง้หนึง่  
 ๒. โครงการความร่วมมือกบักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นโครงการพิเศษท่ีมหาวิทยาลยั
รายงานประจ าปีตอ่สภามหาวิทยาลยัทกุปี โดยแสดงสถานภาพทางด้านการเงิน  ซึง่ในการประชมุครัง้
ตอ่ไปจะรายงานผลการด าเนินงานโครงการความร่วมมือฯ เสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัทราบ 
 ๓. การค านวณจ านวนนักศึกษา แต่เดิมค านวณแยกเป็นปีงบประมาณแผ่นดินกับเงินบ ารุง
การศกึษา แตเ่น่ืองจาก ๒ -  ๓ ปีหลงั มหาวิทยาลยัปรับระบบการค านวณงบประมาณใหม่ คือ ค านวณ
เป็นปีงบประมาณแผ่นดินทัง้หมด คือ เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุาคม สิน้สุดวนัท่ี ๓๐ กันยายน ดงันัน้ การนบั
จ านวนนกัศึกษาต้องนับนกัศึกษาท่ีจะเข้าใหม่ในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ด้วย จึงท าให้ไม่
ทราบจ านวนของนักศึกษาว่าเพิ่มขึน้หรือลดลง ณ ปัจจุบันนักศึกษาจะลดลงร้อยละ ๓๐ ขณะนี ้
มหาวิทยาลยัก าลังตรวจสอบจ านวนท่ีแน่นอน แต่เน่ืองจาก พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  มาตรา ๙  ระบุว่า มหาวิทยาลยัจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ
หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ ใดด้วยเหตุเพียงว่าขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแ ท้จริงเพ่ือจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้  จึงต้องให้พักสภาพของนักศึกษาไว้ก่อน แต่การ
ค านวณหวันกัศกึษาต้องค านวณตรงนีเ้ข้าไปด้วย โดยไมมี่เงิน  ดงันัน้ ในปีนีม้หาวิทยาลยัจึงขอปรับการรับ
นกัศึกษาจาก ๒,๕๐๐ คน  เป็น ๔,๕๐๐ คน เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ามาจริง และจะ
ลดลงเหลือ ๒,๕๐๐ คน ในปีท่ีสอง และปีท่ีสาม  ขณะนี ้มหาวิทยาลยัก าลงัเปิดรับนกัศกึษา ปีการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปิดรับ ๒ รอบ รอบแรก คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียน และรอบสอง การรับ 
Admission จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งในปีนีน้ักศึกษาส่วนใหญ่จะสมัครเข้า
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  หากจ านวนนักศึกษาท่ีมา
รายงานตวัแนน่อน จะน าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ทราบอีกครัง้หนึง่ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๘/๒๔ 
 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ การทบทวนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

 ๔.๓ กระบวนการที่สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย ในตัวชีวั้ดที่ ๑๘              
  ตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

   สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุม เร่ืองกระบวนการท่ีสร้างคณุค่า
ของมหาวิทยาลยั ในตวัชีว้ดัท่ี ๑๘ ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

สืบเน่ืองจากส านกังาน ก.พ.ร. ได้จดัประชุมเพ่ือชีแ้จงแนวทางการด าเนินงาน
ของตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่มหาวิทยาลัยเก่ียวกับรายละเอียดตัวชีว้ัด การ
ด าเนินการประเมินผลตวัชีว้ดั การจดัเก็บข้อมูล และการจดัท ารายงานประเมินผลตนเองตามตวัชีว้ดัได้
อยา่งถกูต้อง ซึ่งในตวัชีว้ดัท่ี ๑๘ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคณุคา่ 
เกณฑ์การประเมินผลได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเลือกกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฎสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างน้อย ๑ กระบวนการ ทัง้นี ้มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้ก ากบัตวัชีว้ดั โดยผู้ก ากบัได้พิจารณาคดัเลือกกระบวนการท่ีจะ
น ามาสร้างคุณค่า คือ “กระบวนการพัฒนาศกัยภาพและความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน” ท่ีสอดคล้องกับอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย  
และเป็นการตอ่ยอดจากข้อเสนอแนะของกระบวนการท่ีสร้างคณุคา่ในปีท่ีผา่นมา  
 

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ กระบวนการท่ีสร้างคณุคา่ของ
มหาวิทยาลยั ในตวัชีว้ดัท่ี ๑๘ ตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ประธานอนญุาตให้ ดร.ปาริชาติ นิติมานพ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั กล่าวชีแ้จงถึงกระบวนการท่ี
สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย ในตวัชีว้ดัท่ี ๑๘ ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดงันี ้ ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต แขนงวิชาธุรกิจการบิน ได้ท าความร่วมมือกับ
บริษัทการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมามหาวิทยาลยั ได้ส่งนกัศกึษาเข้าฝึกงาน ณ บริษัท
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และประสบความส าเร็จโดยนักศึกษาได้รับการคดัเลือกให้ได้เข้าท างาน
จ านวนเกินกึ่งหนึ่ง และ กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย ในตัวชีว้ัดท่ี ๑๘ มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการกระบวนการสร้างคณุคา่ให้แตกแขนงออกไปได้อีกรูปแบบหนึ่ง ในครัง้นัน้มหาวิทยาลยั
ได้ท าความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นการให้บริการทางภาคพืน้และใน



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๙/๒๔ 
 

ขณะเดียวกนั    ท่ีปรึกษาอธิการบดี ได้พยายามหาช่องทางให้นกัศกึษาได้ฝึกงานในลกัษณะงานท่ีมีความ
หลากหลาย อาทิ  Air Cargo โดยมีวิธีการเชิญผู้ เช่ียวชาญในด้านดงักล่าวมาให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับ
นกัศึกษา และมหาวิทยาลยั มุ่งสร้างนกัศกึษาให้ตรงตามความต้องการของ Air Cargo ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ลกัษณะท่ีเช่ือมโยงในสาขาธุรกิจการบนิอยูแ่ล้วโดยจดัฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั Air Cargo โดยเฉพาะ  

นายนิพนธ์ ระวียนั  ท่ีปรึกษาอธิการบดีแขนงวิชาธุรกิจการบิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นกัศกึษาท่ีมีส่วน
เข้าร่วมในการฝึกงาน Air Cargo ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จอีกขัน้ และมีนกัศกึษาส่วนหนึ่งท่ีได้งานท า
หลายคน และเล็งเห็นวา่หนว่ยงาน Air Cargo เป็นอีกทางเลือกหนึง่ของนกัศกึษา 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการตอบสนองความคาดหวงัและความต้องการของนกัศกึษาและผู้
มีสว่นได้สว่นเสียนอกจากท่ีระบไุว้มีการทา่อากาศยานด้วยหรือไมค่วรระบใุห้ชดัเจน 
 ๒. กระบวนการท่ี ๔ กระบวนการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                      
การออกแบบกระบวนการ ข้อ ๕ การลดภาระงานของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นัน้ ไมค่วรระบเุชน่นัน้ เน่ืองจาก ภาระงานของอาจารย์จะไปปรากฏในด้านตา่ง ๆ   
 ๓. ขอช่ืนชมในกระบวนการสร้างคณุค่า ท าให้นกัศกึษามีโอกาสสูงในการได้งานท าและเป็นการ
เรียนรู้การท างานในสถานการณ์จริง  มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมและให้เป็นแบบอย่างกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทัง้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัและในส่วนไม่เป็นหลกัการ รวมทัง้ให้มหาวิทยาลยัประชาสมัพนัธ์บท
สมัภาษณ์หรือลงข้อมูลท่ีเก่ียวกบันกัศกึษาแขนงวิชาธุรกิจการบิน ทาง Internet และ ช่องทางอ่ืน ๆ ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นทางเลือกให้นกัศกึษาเลือกศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตในอนาคต  
 ๔. ขอให้ฝึกอบรมนกัศึกษาให้มีความเก่งในด้านความรู้และทกัษะ ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
โดยให้ตดิตวันกัศกึษาอยูต่ลอดเวลา ตลอดจนควรมีการกวดขนัด้านกริยามารยาทอยา่งเข้มงวด  
 ๕. กระบวนการท่ี ๔ กระบวนการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ควร
เปล่ียนเป็น กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั จะได้ทัง้ในเร่ืองลดค่าใช้จ่าย
ในการจดัการเรียนการสอนและเพิ่มการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์  
 ๖. กระบวนการฝึกงานของนกัศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัท่าอากาศยานสวุรรณภูมิและคลงัสินค้า ซึ่งจะ
ด าเนินการในลกัษณะ ๒๔ ชัว่โมง มหาวิทยาลยัมีกระบวนการหมนุเวียนนกัศกึษาอยา่งไร 
 ๗. ควรมีการประชาสมัพนัธ์ภายในให้นกัศกึษาได้เกิดความรู้สกึภาคภมูิใจ 
 ๘. ควรด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองและท าความร่วมมือกบัสายการบนิอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ 
 

  ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
  ๑. กระบวนการช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั การออกแบบกระบวนการ 
ข้อ ๕ การลดภาระงานของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๑๐/๒๔ 
 

ในความหมายนัน้หมายถึง เม่ือนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาระงานในการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารย์จะเปล่ียนแปลงไปอีกบทบาทหนึ่งโดยเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า อยู่เบือ้งหลงั ท าหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาและแก้ปัญหาตา่ง ๆ ให้กบันกัศกึษา เชน่ เม่ือเกิดความเครียดจากการท างาน เป็นต้น  
  ๒. จากการลงนามความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นัน้ได้ท าความตกลงใน
เบือ้งต้นแล้ววา่ไมส่ามารถปฏิบตังิานในรอบดกึได้โดยจะอนญุาตให้นกัศกึษาเร่ิมปฏิบตัิงานรอบท่ีเช้าท่ีสดุ
คือรอบ ๕.๐๐ น. โดยมหาวิทยาลยัได้เลือกหอพักให้นกัศึกษาในบริเวณท่ีใกล้สนามบินสุวรรณภูมิมาก
ท่ีสดุเพ่ือความสะดวกแก่นกัศกึษาและได้สง่เจ้าหน้าท่ีประจ าเพ่ือดแูลนกัศกึษา และมหาวิทยาลยัมีหนงัสือ             
ขออนญุาตไปถึงผู้ปกครองของนกัศกึษา อีกทัง้มหาวิทยาลยัยงัจดัรถรับส่งนกัศกึษาจากท่ีพกัไปยงัสถานท่ี
ปฏิบตังิาน ในสว่นประเดน็ส าคญัท่ีนกัศกึษาได้งานท า คือ บคุลิกภาพและกิริยามารยาท 
  

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิกระบวนการท่ีสร้างคณุคา่ของมหาวิทยาลยั ในตวัชีว้ดัท่ี ๑๘ ตามค ารับรอง
การปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

             ๔.๔ แนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  
      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

สรุปเร่ือง     เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง แนวทางการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓           
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ได้เป็นผู้ ก ากับ
และจดัเก็บข้อมูลในตวัชีว้ัดท่ี ๑๖ ระดบัความส าเร็จของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบนัอดุมศกึษา ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลได้ก าหนดให้มหาวิทยาลยัสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ทบทวน
องค์ประกอบ และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบนั ในการนี ้สภาคณาจารย์ฯ ได้จดัท าแนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แนวทางการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. การจัดท ารายละเอียดมีความครบถ้วนสมบูรณ์  หากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดสุิตปฏิบตัิตามได้ก็จะมีความน่าเช่ือถือมีความดีงามและสอดคล้องกับการเป็นบุคลากรท่ีดี ท่ีควร



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๑๑/๒๔ 
 

พิจารณาเพิ่มเติมคือท าอย่างไรบุคลากรจะทราบในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธ์มีการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่เพ่ือบุคลากรได้รับทราบและตระหนักถึงจรรยาบรรณโดยทั่วกัน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งท่ีอยู่ควบคู่กันไป จึงขอให้กวดขนัและท าให้เป็นวิถีชีวิตของ
บคุลากรทกุฝ่ายท่ีทราบวา่สิ่งไหนควรท าและไมค่วรท า 

 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ แนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 

 

                ๔.๕ แผนงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง แผนงานส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 ด้วยแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ ได้สิน้สุดระยะเวลาลง ในการนี ้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าแผนงานส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ โดยแผนงานดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ ครัง้ท่ี ๒(๔๓)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๔)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แผนงานส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั สวนดสุิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ประธานอนญุาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา ค าแก่น ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
กลา่วชีแ้จง แผนงานสง่เสริมการวิจยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
โดย แผนงานส่งเสริมการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน
บริหาร แผนงานวิชาการ แผนงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ในส่วนของแผนงานวิจัยนัน้จะต้องก าหนดว่า
จดุสงูสดุของมหาวิทยาลยันัน้ต้องการเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทางซึ่งเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
โดยงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเป็นงานวิจยัท่ีมีความทนัสมยั 
 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๑) พฒันา
คณุภาพงานวิจัย ๒) พฒันาองค์ความรู้จากงานวิจัย ๓) พฒันาวฒันธรรมองค์กรด้านการวิจยัและพัฒนา 
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สถาบนัวิจยัและพฒันาก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันา
เป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทางและเป็นท่ียอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียน  โดยมีกลยทุธ์การด าเนินการ ๗ ด้าน 
ดงันี ้๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัสาขาท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ๒) พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการวิจยั ๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการความรู้งานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ๔) พฒันา
ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยั นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ ๕)ส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านงานวิจยั ๖) พฒันาระบบบริหารจดัการงานวิจยั ๗) พฒันาระบบประกนัคณุภาพงานวิจยั 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. งบประมาณจากเงินกู้ ของโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (SP๒) ในส่วน
ของงบวิจยั โครงการสง่เสริมการวิจยัในอดุมศกึษา ท่ีถกูตดัจ านวน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบหรือไม ่
 ๒. สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงการให้บริการค าแนะน าส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย              
ทัง้ปริญญาโทและปริญญาเอก ในการท าวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ หรือไม่ 
 ๓. ภาคผนวกท้ายเล่มในแผนงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖  หน้า ๓๖ ข้อ ๒. การผลิตบณัฑิต ควรเพิ่มการวิจยัคณุภาพบณัฑิต และ
หน้า ๓๗ ข้อ ๒ การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทางสงัคมศาสตร์ ควรเพิ่มเติมการวิจยั เร่ืองการ
รับวฒันธรรมจากสงัคมอ่ืน  ในเร่ืององค์ความรู้ทางด้านสงัคมศาสตร์ เน่ืองจากสงัคมไทยตัง้รับกบัวฒันธรรม
ต่างประเทศมากซึ่งเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ และเป็นองค์ความรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนในการตัง้รับกับ
วฒันธรรมกับสงัคมอ่ืนอย่างไร สิ่งท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงหรือชีวิตพอเพียงท่ีควร
เพิ่มเตมิในประเดน็การสร้างองค์ความรู้ใหมเ่พ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางการวิจยัมากยิ่งขึน้  
 ๔. ควรเพิ่มเนือ้หาการสรุปบทเรียนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือต่อยอดและเป็นแบบอย่างของ
การพฒันาเพื่อให้บุคลากรรุ่นหลงัได้ทราบความเป็นมาและทิศทางการด าเนินการของมหาวิทยาลยัจนเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีมีความโดดเดน่ทางด้านอตัลกัษณ์ 
 ๕. จ านวนบุคลากรท่ีจะให้ค าปรึกษาทางด้านงานวิจัยและเงินงบประมาณส าหรับค่าใช้ จ่าย                  
มีพอเพียงหรือไม ่ 
 ๖. ระบบและแผนงานมีความชัดเจน และมีความโดดเด่นในเร่ืองการวิจัยตามอัตลักษณ์และจะ
สอดคล้องกบัความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั และผลงานวิจยัเป็นการบง่ชีถ้ึงศกัยภาพและคณุภาพ รวมทัง้ 
การจดัล าดบัของมหาวิทยาลยั จงึเสนอให้ใช้ระบบส่งเสริมแผนงานวิจยั และก ากบัติดตามให้เป็นไปตามแผน
ท่ีตัง้ไว้หากมีเพิ่มเติมให้จดัท าเป็นข้อเสนอแนะเป็นแผนปรับปรุงแนวปฏิบตัิท่ีดีและเม่ือสิน้ปีงบประมาณจดั
ให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
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 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. งบประมาณในส่วนของงบวิจัย  ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) งบประมาณแผ่นดินได้รับการ
จดัสรร ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) เงินบ ารุงการศกึษา ๑๑,๘๒๙,๖๐๐ บาท แตเ่ม่ือผ่านการแปรญัตติโดย
คณะอนุกรรมาธิการด้านงบประมาณ  ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยนัน้               
ถูกตดัเน่ืองจากความเข้าใจผิดของคณะกรรมาธิการ ท่ีคิดว่าทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
เสนองบประมาณรวมของมหาวิทยาลยั เป็นเงินจ านวน ๑๒,๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยเข้าใจว่ามีงบวิจยัของ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ รวมอยู่ในงบประมาณส่วนนี ้จึงตดังบประมาณของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้หมด จึงได้มี
การอุทธรณ์และคณะกรรมาธิการฯได้พิจารณาใหม่อีกครัง้โดยคืนให้มหาวิทยาลยั เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท และอนมุตัเิพิ่มให้อีก ๑ เท่า โดยใช้เงิน SP๒ ซึ่งขณะนีไ้ด้รับเพียงงบปกติ ในส่วนของเงิน SP๒ ยงัไม่ได้
รับ และในขณะนีม้หาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงบวิจัยเป็นเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบ ารุง
การศกึษา ๑๑,๘๒๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๖๒๙,๖๐๐ บาท  
 ๒. สถาบนัวิจยัและพฒันาได้จดัโครงการเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการและการก าหนดโจทย์วิจยั
ซึง่ได้มีการประชาสมัพนัธ์ไปยงัคณะ ส านกั และศนูย์การศกึษาและบณัฑิตวิทยาลยั เรียบร้อยแล้วและได้รับ
การตอบรับในการสง่คณาจารย์และนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 
 ๓. การก าหนดอตัลกัษณ์เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งและชดัเจนรวมทัง้ส่วนท่ีไม่เป็นอตัลกัษณ์            
มหาวิทยาลยัก็มีงบประมาณสนบัสนุนแบ่งเป็นงานวิจัยท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ร้อยละ ๗๐ และงานวิจยัท่ีไม่เป็น        
อตัลกัษณ์ ร้อยละ ๓๐  
  

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิแผนงานสง่เสริมการวิจยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

                    ๔.๖ แผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

              สรุปเร่ือง     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง แผนงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายในการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สงัคม ซึง่สอดคล้องกบัค ารับรองการปฏิบตัิราชการของสถาบนัอดุมศกึษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ในตัวชี ว้ัดท่ี ๓.๒ ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการเพ่ือเพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
มหาวิทยาลยัจงึจดัท าแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ซึ่ง
การจัดท าแผนการบริการวิชาการฯ ได้มีการทบทวนผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่ามี
ประเด็นส าคญัต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในปี ๒๕๕๓ ให้ดีขึน้ เพ่ือใช้เป็น
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แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคมของมหาวิทยาลยั รวมถึง
เป็นเคร่ืองมือในการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  แผนงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ประธานอนุญาตให้ นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวชีแ้จงถึง
แผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จากการทบทวน    
ผลการด าเนินงานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในรอบปีท่ีผ่านมาพบว่า           
มีจ านวนของการให้บริการท่ีรายงานต่อ ก.พ.ร. ตามเกณฑ์มีจ านวนทัง้สิน้ ๙ โครงการ และเป็นไปตาม
เกณฑ์ ผลการด าเนินโครงการและวัดความส าเร็จ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการ  ๒) ด้านความรู้ความเข้าใจ ๓) ด้านการน าความรู้ไปใช้ ผลการประเมินพบว่าด าเนินการได้
ครบถ้วนตามแผนและบรรลคุวามส าเร็จท่ีตัง้ไว้ร้อยละ ๑๐๐ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจ านวน
โครงการทัง้สิน้ ๓๒ โครงการและมีการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูการให้บริการวิชาการโดยมุ่งเน้น
สาขาท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
  

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. กลุม่เป้าหมายท่ีให้บริการทางวิชาการ พืน้ท่ีท่ีให้บริการวิชาการและเนือ้หาวิชาการท่ีให้บริการ
เป็นอยา่งไร 

๒. แผนงานบริการวิชาการ เป็นแผนท่ีดีมีประโยชน์ต่อสงัคม และผู้สนใจทัว่ไป ขอให้พิจารณา 
ศนูย์การศึกษาท่ีอยู่ตา่งจงัหวดั โดยพิจารณาว่าธรรมชาติของศนูย์นัน้ ๆ เป็นอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอะไร จะได้ใจของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นแนวร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กบัศนูย์การศกึษาใน
อนาคต  เช่น ศูนย์สุพรรณบุรีเน้นท่ีเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ เพลงพืน้บ้าน  ศูนย์หัวหิน เน้นเร่ืองการ
ทอ่งเท่ียว ประมงชายฝ่ัง ศนูย์ตรัง นอกจากการท่องเท่ียว การประมง ยงัเน้นเร่ืองการท าสวนยางพารา ซึ่ง
จะสอดคล้องกบัวิถีชีวิตคนจงัหวดันัน้ ๆ  
 ๓. ส าหรับผู้ ท่ีเข้ามารับบริการทางวิชาการกับมหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลัยสามารถรวบรวม
ข้อมลูในสว่นนีไ้ว้ได้ก็จะเป็นก าลงัสนบัสนนุมหาวิทยาลยั ซึ่งหลายคนไม่มีโอกาสในการศกึษาตอ่และหาก
มหาวิทยาลยัให้โอกาสบคุคลเหลา่นัน้ซึง่อาจเป็นพลงัส าคญัตอ่ไปในอนาคต 
 ๔. ขอให้มีการตดิตามประเมินผลโครงการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ 

๕. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดขึน้ มีการพิจารณาอย่างไร  อาทิ โครงการผลิตส่ือการดแูล
สขุภาพตนเอง VCD 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๑๕/๒๔ 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่  ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)                   
ของมหาวิทยาลยัซึ่งมี ๗ กลุ่มได้แก่ นกัศึกษาปัจจุบนั บคุลากรภายใน ศิษย์เก่า ตลาดแรงงาน รัฐบาล 
สงัคมและชมุชน และผู้ ให้การสนบัสนุนด้านการเงินแก่มหาวิทยาลยั และผู้ ให้บริการจะเป็นอาจารย์และ 
บคุลากรของมหาวิทยาลยัซึ่งน าความเช่ียวชาญและความช านาญ ในแต่ละด้านไปให้บริการวิชาการ ซึ่ง
ลักษณะการให้บริการ เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. และในส่วนของเนือ้หาการให้บริการขึน้อยู่กับ
บคุลากรท่ีให้บริการวิชาการ เชน่ หากเป็นบคุลากรในสายอาหาร เนือ้หาการให้บริการก็จะเป็นด้านอาหาร 
เป็นต้น 

๒. โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ หน่วยงาน ทัง้คณะ ศูนย์ ส านัก พิจารณาและจัดส่งมายังกอง
นโยบายและแผนเพ่ือตรวจสอบในเบือ้งต้นว่า เป็นการบริการวิชาการหรือไม่ จากนัน้ฝ่ายวิชาการ จะ
พิจารณาอีกครัง้ว่าสามารถจะให้บริการท่ีครบถ้วนตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. ซึ่งในส่วนของโครงการผลิตส่ือ
การดแูลสขุภาพตนเอง VCD เป็นการเผยแพร่ความรู้และการจดัท าเพ่ือการเรียนรู้ตามอตัลกัษณ์และเพ่ือ
เป็นการแสดงศกัยภาพทางวิชาการ 

  

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

  ๔.๗ การอนุมัตใิห้ประกาศนียบัตรบัณฑติให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

              สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การอนมุตัิให้ประกาศนียบตัร
บณัฑิตให้แก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยได้ด าเนินการพิจารณารายช่ือผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ คณะกรรมการสภาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัปิระกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู แก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๒ จ านวน ๓๓ คน   

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิประกาศนียบตัรบณัฑิตให้แก่
ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จ านวน  ๓๓ คน 
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 นายมานิจ  สขุสมจิต  ประธานท่ีประชมุ  ขอหารือกรรมการสภามหาวิทยาลยั เร่ือง การอนมุตัิให้
ปริญญา ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๔) อนุมตัิให้ปริญญา 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา และประกาศนียบตัร นัน้ เน่ืองจาก 
การพิจารณาตรวจสอบและกระบวนการด าเนินการตามขัน้ตอนอย่างละเอียดแล้ว โดยมีสภาวิชาการเป็น
ผู้ตรวจสอบอีกครัง้หนึ่ง ดงันัน้ จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือมอบอ านาจให้อธิการบดี 
เป็นผู้อนมุตักิารให้ปริญญา และเม่ืออนมุตัเิรียบร้อยแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบตอ่ไป โดย
อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๑๕) พิจารณาและให้
ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ  และอาจ
มอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของ   
สภามหาวิทยาลยัได้ ทัง้นีข้อให้ด าเนินการด้วยความระมดัระวงั โดยให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและ
ถกูต้อง  
 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี ๒        
ปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จ านวน ๓๓ คน และให้ความเห็นชอบ การมอบ
อ านาจให้อธิการบดี เป็นผู้อนุมตัิการให้ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต  
อนปุริญญา และประกาศนียบตัร  โดยให้รายงานผลการอนมุตัิให้ปริญญาเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ
  

  ๔.๘ โครงการจัดตัง้โรงเรียนการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(Suan Dusit School of Culinary Arts) 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง โครงการจดัตัง้โรงเรียนการ
อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต (Suan Dusit School of Culinary Arts) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พัฒนาขึน้มาจากการเป็นโรงเรียนการเรือน มี
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเก่ียวกบัอาหารซึ่งเป็นจุดเดน่ โดยมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด 
จนเป็นอตัลกัษณ์ สาขาหนึง่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ในปัจจบุนัการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ สงักัด
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หลกัสตูรเทคโนโลยีการอาหารหลกัสตูรสงักดัคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  หลกัสตูรอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม แขนงการจดัการภตัตาคารและร้านอาหาร
แบบเร่งด่วน สังกัดของคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี ้ยังมีโรงเรียนอาหารนานาชาติ ท่ีเป็นศูนย์
ฝึกอบรมและดแูลการจดัการภาคปฏิบตัิของนกัศึกษาสายอาหารสงักัดส านกักิจการพิเศษ เม่ือการผลิต
บณัฑิตขยายตวัมากขึน้ทัง้ในด้านจ านวนนกัศึกษา หน่วยปฏิบตัิ บุคลากร และงบประมาณ ท าให้การจดั
การศกึษาขาดเอกภาพ การมุ่งเน้นการพฒันาให้สอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ชาติ ตามแนวทาง
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ความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมอาหารไม่สามารถจะด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท่ี
มหาวิทยาลยัมีศกัยภาพอยู่  ซึ่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ สวนดสุิต ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและแนวทางการ
พฒันามหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับอตัลกัษณ์  โดยสภามหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต เป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี ตามเกณฑ์การแบง่กลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา
เพ่ือการประกันคณุภาพ ของ สกอ. และ สมศ. รวมทัง้ได้มีการก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ เพ่ือพฒันาการจดัการศกึษาสาขาอาหารของมหาวิทยาลยัให้
มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมากขึน้  และประธานท่ีประชุมได้ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผล
พนัธิน  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การจดัตัง้หน่วยงานเทียบเท่าคณะในการจดัการศกึษา ฝึกอบรม วิจยั ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการให้สาขาอุตสาหกรรมอาหาร โดยรวมหลกัสูตรและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมาจดัตัง้เป็น “โรงเรียนการอาหาร” (School of Culinary Arts)  ซึ่งแตเ่ดิมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกับ
อาหารจะแฝงอยู่ตามคณะต่าง ๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ และส านกักิจการพิเศษ  ท าให้กระบวนการเรียนการสอนซบัซ้อนและกระบวนการพฒันาท า
ได้ยาก  จนกระทั่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยได้ของบประมาณโดยแยกอาหารออกมา
ต่างหากเพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรม และศกัยภาพการศึกษา มีความเข้มแข็ง โดดเด่น 
และมีความเป็นเอกภาพ  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โครงการจัดตัง้โรงเรียนการ
อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต (Suan Dusit  School of Culinary Arts) 
  

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. ขอให้มหาวิทยาลัย เพิ่มค าว่า Catering คือ การจัดเลีย้งอาหารนอกสถานท่ี  หาก

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานหรือหลักสูตรนีอ้ยู่ในระบบ  เพ่ือนักศึกษาจะได้สามารถประกอบกิจการของ
ตนเองได้  นอกจากไปเป็นมืออาชีพในบริษัท ห้าง ร้านตา่ง ๆ เช่น Airline การท าอาหารจากโรงผลิตส่งขึน้
เคร่ืองบิน นอกจากจะปรุงรสอาหารแล้วยงัต้องมีการบริหารจดัการได้ด้วย เน่ืองจากมีเร่ือง Logistics เข้า
มาเก่ียวข้องด้วยทางวตัถดุบิ  
 ๒. ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม การรวมหลกัสูตรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาจดัตัง้เป็นโรงเรียนการ
อาหาร นัน้  ต้องใช้งบประมาณ  บคุลากร และอาคารสถานท่ี เพิ่มขึน้หรือไม่ และการจดัการเรียนการสอน
มหาวิทยาลยัตัง้เป้าหมายไว้ในระดบัใด เร่ิมตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรี หรือสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 ๓. โครงสร้างโรงเรียนการอาหารเทียบเท่ากับคณะ หัวหน้าหน่วยงานใช้ช่ือคณบดีใช่หรือไม ่
เน่ืองจากเป็นโรงเรียน   และโครงสร้างจะกล่าวถึงแต่โรงเรียนการอาหารนานาชาติเท่านัน้  ควรจะมี
รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น อาหารตะวนัตก  อาหารตะวนัออก  อาหารไทย การแปรรูปอาหารขนมอบ และ
สขุาภิบาล ควรจะมีรูปแบบอะไรท่ีเป็นระดบัเดียวกนัเป็นโครงสร้างขึน้มา 
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 ๔. โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิถานภาพเดมิเป็นคณะอยูแ่ล้วใชห่รือไม ่ 
 ๕. การน าหลักสูตรอาหารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และส านักกิจการพิเศษ มา
รวมอยูใ่นโรงเรียนการอาหาร  จะท าให้หนว่ยงานดงักลา่วกระทบหรือท าให้งานน้อยลงหรือไม ่  
 ๖. นกัศกึษากลุม่เป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวนนกัศกึษาลดลงเหลือ ๑๗๐ คน ถ้าน ามาเทียบ
กบัปริมาณบคุลากรจะไมส่อดคล้องกนั ขอทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ 
 ๗. กระบวนการรับนกัศกึษา ปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นกัศกึษาท่ีสมคัรต้องสงักดัอยูค่ณะไหน 
 ๘. ส่วนใดของโรงเรียนการอาหารท่ีบอกหน้าท่ี และการพัฒนาศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับเร่ืองการ
พฒันาอาหาร  ถ้าไมมี่เนือ้หาไมมี่ในเวลาปฏิบตัคิวรระบเุนือ้หาการศกึษาวิจยัพฒันาลงไปด้วย 
 ๙. ขอให้มี Bilingual ท่ีเป็นภาษาองักฤษเพราะอาหารนานาชาตจิะมีศพัท์เฉพาะพิเศษ   
 ๑๐. การอนุมตัิให้ปริญญาต้องท าเป็นรูปคณะ เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาอะไร 
คณะใด 
 ๑๑. ควรจะใช้เป็นช่ือโรงเรียนการเรือน ท าให้รู้สึกยกประวตัิเดิมขึน้มา เพราะมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิตเดมิได้รับการยอมรับเก่ียวกบัเร่ืองการเรือน 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. การเปล่ียนแปลงช่วงแรกไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มขึน้  แต่โอกาสต่อไปจะของบประมาณ
เพิ่มเตมิ ซึง่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  ส าหรับบคุลากรนัน้ไม่เพิ่มเน่ืองจากปัจจบุนันีมี้บคุลากรเพียงพอ
ในการจดัการศึกษา ส่วนอาคารสถานท่ีนัน้มีอยู่แล้วชัดเจน โดยระบุช่ือ “โรงเรียนการอาหารนานาชาติ” 
และการจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกจะเป็นระดบัปริญญาตรี และขยายไปจนถึงระดบัปริญญาเอก   
แตเ่น่ืองจากพืน้ฐานของการผลิตบณัฑิตบางหลกัสตูรเป็นสายวิชาชีพจึงจดัการเรียนการสอนได้แค่ระดบั
ปริญญาตรี   เช่น หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  ซึ่งบางหลักสูตรจะพัฒนาต่อไปได้ เช่น หลักสูตรสาย
วิทยาศาสตร์   ดงันัน้ โรงเรียนการอาหารไม่ได้ผลิตบณัฑิตเฉพาะสายวิชาชีพ แตจ่ะผลิตบณัฑิตท่ีเป็นสาย
วิชาการซึง่บณัฑิตมีโอกาสศกึษาตอ่ และมีการพฒันาหลกัสตูรตอ่ไปได้  
 ๒. การใช้ช่ือหน่วยงานผลิตบณัฑิตหากเป็นการจดัการศึกษาเม่ือใด ไม่ว่าจะใช้ช่ือโรงเรียนหรือ
วิทยาลัยต าแหน่งผู้ บริหาร คือ คณบดี  ซึ่งการแยกหน่วยงานส านักงานเลขานุการนัน้ถูกก าหนดด้วย
เง่ือนไขของโครงสร้างจะต้องมี และองค์ประกอบจะเป็นหลกัสตูร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเดิมท่ีจดัตัง้
ไว้แล้ว ดงันัน้หลกัสตูรจะมีการพฒันาหากมีการแยกหนว่ยงานยอ่ยสามารถเพิ่มเตมิได้     
 ๓. โรงเรียนการอาหารนานาชาตเิดมิไมไ่ด้เป็นคณะ เป็นหน่วยงานฝึกปฏิบตัิแยก  มีภารกิจเฉพาะ
ฝึกอบรมและดแูลห้องปฏิบตัิการของหลักสูตรอาหาร  การก่อตัง้โรงเรียนการอาหารก็ต้องน าโรงเรียนการ
อาหารนานาชาตมิาเป็นสว่นหนึง่  
 ๔. คณะต่าง ๆ จะมีปริมาณงานจ านวนมากอยู่แล้ว ดังนัน้ หลักสูตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัจึงเป็นส่วนน้อยเพราะเป็นงานฝาก เช่น คหกรรมศาสตร์ แฝงอยู่ในคณะมนษุยศาสตร์และ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๑๙/๒๔ 
 

สังคมศาสตร์  อุตสาหกรรมอาหารและบริการ และร้านอาหารแบบเร่งด่วน แฝงอยู่ในคณะวิทยาการ
จดัการ  ท าให้เวลาของบประมาณก็ต้องขอในสว่นของคณะนัน้  เพ่ือให้ความเดน่ชดัท่ีเกิดขึน้สามารถสร้าง
งบประมาณท่ีจะสนองนโยบายของประเทศได้โดยเฉพาะเร่ืองของอาหาร เช่น การเปิดโรงเรียนฝึกอบรม
พ่อครัวในต่างประเทศ ไม่ได้น างบประมาณจากสายวิชาการไป แต่ต้องใช้งบประมาณของส านกักิจการ
พิเศษไปด าเนินการ ท าให้ต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก   อีกประการหนึ่ง
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณาจารย์ทัง้หมด เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ เพ่ือชีแ้จงรายละเอียด
ดงักลา่ว และเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เลือกว่าตนเองสมคัรใจจะสงักดัคณะใด ซึ่งหากอาจารย์จะสงักดัอยู่
คณะเดมิมหาวิทยาลยัก็ไมข่ดัข้อง  
 ๕. จ านวนนกัศึกษา ๑๗๐ คน เป็นนักศึกษา รหสั ๕๓ ท่ีเป็นรุ่นแรกโดยคดัเลือกจากโควตา ซึ่ง
จ านวนจริงมากกว่านี ้แต่เน่ืองจากขณะนีย้ังไม่ได้สอบ จึงแสดงจ านวนจริงท่ีนักศึกษาจ่ายเงินยืนยัน
สถานภาพ โดยมหาวิทยาลยัได้ประมาณการรับนกัศกึษาไว้ จ านวน ๖๕๐ คน   
 ๖. นกัศกึษาจะขึน้อยูใ่นหลกัสตูรไมส่งักดัคณะใด   
 ๗. การอนมุตัิให้ปริญญาไม่มีผลกระทบ เน่ืองจาก หลกัสตูรจะอยู่ในคณะ เน่ืองจากโรงเรียนการ
อาหารจะเก่ียวข้องอยู่ ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นหลกัสตูรคหกรรมศาสตร์ และสาขา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลกัสูตรเทคโนโลยีการอาหารและอตุสาหกรรม และการบริหารอาหาร  เพียงแตก่าร
บริหารจดัการเป็นโรงเรียนการอาหาร ช่ือปริญญาเป็นช่ือเดมิ หลกัสตูรเป็นหลกัสตูรเดมิ  
 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ โครงการจดัตัง้โรงเรียนการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต (Suan 
Dusit School of Culinary Arts) 
 

๔.๙ การขอแก้ไขเนือ้หาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การขอแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาการศกึษาปฐมวยั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ๔(๓๙)/๒๕๕๑       
เม่ือวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ มีมตใิห้ความเห็นชอบหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาการศกึษาปฐมวยั 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไปแล้วนัน้ เน่ืองจาก
หลกัสูตรดงักล่าว ในหน้า ๕๓ วิชา PROF ๑๐๓ การปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ๓ ได้มีเนือ้หาบางส่วนขาด
หายไปจากเดิม  ในการนี ้มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไขค าอธิบายรายวิชา จาก “สังเคราะห์ความรู้ในเร่ือง
หลกัสตูร ผู้ เรียนการบริหารหลกัสตูรมาจดัโครงการงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็น “สงัเคราะห์
องค์ความรู้ในเร่ืองหลกัสตูร ผู้ เรียนการบริหารหลกัสตูรมาจดัโครงการงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ 
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาอยา่งมีประสิทธิภาพ”  
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 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การขอแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาการศกึษาปฐมวยั 
 

  มติ ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ การขอแก้ไขค าอธิบายรายวิชา หลกัสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาการศกึษาปฐมวยั 
 

               ๔.๑๐ การจัดตัง้ศูนย์ไทยศึกษา 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานการจดัตัง้ศนูย์ไทย
ศกึษา โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้ลงนามท าความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัครู
กวางสี เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดตัง้ศูนย์ไทยศึกษา ณ 
มหาวิทยาลยัครูกวางสี  ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และคณะท างานได้เดินทางไปประชมุท าความ
ตกลงในการจดัตัง้ศนูย์ไทยศึกษากับอธิการบดีมหาวิทยาลยัครูกวางสี ระหว่างวนัท่ี ๑๗ - ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๓  โดยมีนโยบายให้ศนูย์ไทยศกึษาจดัการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับภาษา
ศิลปะ และวฒันธรรมไทย  และความเป็นไทย จดัเป็นศนูย์ทดสอบความรู้พืน้ฐานทางภาษาไทย (SD – 
Thai Test) ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชาวจีนก่อนท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัศกึษาชาวจีน และ
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนตอ่ไป  ซึ่งมหาวิทยาลยัครูกวางสี ได้จดัพืน้ท่ี
ภายในอาคารของมหาวิทยาลัย  เป็นอาคารของผู้ บริหารระดับสูง เพ่ือใช้เป็นศูนย์ไทยศึกษา โดย
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตจะเป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงตกแตง่สถานท่ีและจดักิจกรรมด้านภาษา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทยภายในศูนย์ไทยศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นวงเงินประมาณ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ทัง้นี ้โครงการจดัตัง้ศนูย์ไทยศกึษาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ การจัดตัง้ศูนย์ไทยศึกษา  วงเงิน
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
  

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และอาจารย์รักษ์ศิริ       
ชณุหพนัธรักษ์  ได้ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. ศูนย์ไทยศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตัง้แต่ปี พ .ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการฝึกอบรมภาษาไทยในประเทศจีน  โดยมีวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาท



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๒๑/๒๔ 
 

ถ้วน) ซึง่งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรบางสว่นจะต้องใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือเตรียมพืน้ท่ีรองรับ
ส าหรับการจดัฝึกอบรม  จงึเปล่ียนเงินมาใช้เงินนอกงบประมาณ 
 ๒. ศนูย์ไทยศกึษา มีวตัถุประสงค์ เพ่ือสอนวฒันธรรมไทย ภาษาไทย เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมลูของ
ประเทศไทย  เป็นศนูย์ทดสอบภาษา  และจดัฝึกอบรมระยะสัน้ ระยะยาว ซึ่งตอ่ไปอาจจะมีความร่วมมือด้าน
งานวิจยั รวมทัง้เป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีน และเป็นท่ียอมรับในประเทศจีนตอ่ไป  
  

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ศนูย์ไทยศึกษา ท่ีตัง้ในประเทศจีนมีมหาวิทยาลยัอ่ืนหรือไม่  และการจดัตัง้ศนูย์ไทยศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตไปร่วมกับมหาวิทยาลยัครูกวางสี  หรือมหาวิทยาลยัครูกวางสี จดัตัง้ศนูย์
ไทยศกึษาเอง  
 ๒. ช่ือคือศูนย์ไทยศึกษา แต่ลักษณะจะออกมาเป็นจีน มหาวิทยาลัยควรควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เน่ืองจากเป็นการศึกษาเก่ียวกับประเทศไทย  และควรเผยแพร่หรือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับศนูย์
ไทยศกึษา 
 ๓. ควรเพิ่มในสว่นของภาระงานและปริมาณงาน ให้ชดัเจน เน่ืองจากภาระงานมีจ านวนมาก เชน่ การ
ฝึกอบรม  การทดสอบภาษา แตม่ิได้มีการระบไุว้ 
 ๔. การจัดตัง้ศูนย์ไทยศึกษาเป็นการเช่ือมสัมพันธไมตรีอย่างหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
ระมัดระวังและต้องท าให้ดี ซึ่งในการจัดเจ้าหน้าท่ีไปประจ า ควรด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบ ดูแล ในการบริหารจัดการ เช่น การเรียนการสอน  ด้านการเงิน  และควรแจ้งให้
สถานทตูประเทศจีนได้ทราบด้วยวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตมาตัง้ศนูย์ไทยศกึษา    
 

 ค ำชีแ้จงเพิ่มเตมิ 

 ๑. ภาษาไทยในประเทศจีน ขณะนีไ้ด้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ซึง่ก็มีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ได้จดัตัง้ศนูย์ไทยศกึษา ณ ประเทศจีน ประกอบกบัมหาวิทยาลยัครูกวางสี 
เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี มีนกัศกึษาท่ีสนใจท่ีจะศกึษาภาษาไทยเป็นจ านวนมาก  หากมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต ไปจดัตัง้ศนูย์ไทยศกึษา ก็จะเป็นผลดี  และเป็นความร่วมมือท่ีเอือ้ประโยชน์ในเร่ืองของ
สถานท่ี พร้อมทัง้จดัผู้ดแูลศนูย์ไทยศกึษา  สว่นมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตจดัท าหลกัสตูรตา่ง ๆ พร้อม
ทัง้จดับคุลากรไปช่วยในการสอน 
 ๒. การออกแบบศนูย์ไทยศึกษาและครุภัณฑ์ เป็นส่วนท่ีมหาวิทยาลยัส่งไปจากเมืองไทย  แต่
การก่อสร้างตกแต่งต้องใช้ช่างชาวจีน เน่ืองจากเง่ือนไขทางกฎหมายมหาวิทยาลยัไม่สามารถส่งช่างไทย
ไปด าเนินการก่อสร้างได้     
 ๓. ศนูย์ไทยศกึษา เป็นศนูย์ท่ีมีลกัษณะเดียวกบัสถาบนัขงจือ้ ท่ีท าความร่วมมือกบัประเทศไทย  
ซึ่งมหาวิทยาลยัต้องการให้เป็นศนูย์ไทยศึกษา เป็นศนูย์บริการในเร่ืองการเผยแพร่ภาษา และวฒันธรรม



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๒๒/๒๔ 
 

ไทย โดยมหาวิทยาลยัได้ศกึษาข้อดีและข้อเสีย รวมถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในระหว่างด าเนินงาน  และ
ในสว่นของการบริหารจดัการมีการท าสญัญาและระบรุายละเอียดอย่างชดัเจน  และด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ 
 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ  การจดัตัง้ศนูย์ไทยศึกษา เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  และน าข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

        ๕.๑ รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการด าเนินงาน 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการค านวณ
ต้นทนุตอ่หนว่ยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบญัชีต้นทุนตามหลกัเกณฑ์วิธีการและ
ระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และรายงานผลให้ส านกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบนัน้ ในการนี ้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จึงได้จดัท า
รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานสรุปผล
การวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโดยน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอ่ไป   

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
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ระเบียบวาระ๕.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๒) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ วงเงิน ๘๑๔,๐๖๑,๓๐๐ บาท โดยมีผลการเบกิจา่ยงบประมาณ ดงันี ้
 

ประเภท วงเงินที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว 
ร้อยละเงินงบประมาณ

แผ่นดิน / เงินบ ารุงการศึกษา  
๑. เงินงบประมาณแผน่ดนิ ๓๙๖,๗๑๓,๒๐๐  ๕๖,๕๔๔,๕๙๐.๒๖  ๑๔.๒๕ 
๒. เงินบ ารุงการศกึษา ๔๑๗,๓๔๘,๑๐๐ ๗๘,๕๙๘,๒๔๐ ๑๘.๘๓ 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๑(๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

                ๕.๓ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ 

 

          สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุทราบเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

 ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๓  ได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตแก่ผู้ เสนอเร่ืองเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งส านักงาน
เลขานกุารได้น าข้อเสนอแนะและข้อสงัเกต แจ้งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน ๔ หน่วยงาน นัน้  ในการนี ้
ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม                   
สภามหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หนว่ยงานท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ หนว่ยงาน คือ  
๑. ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง โครงการเครือข่ายเผยแพร่ 

ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาระดบัปฐมวัย และระดบัประถมศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๑๖)/๒๕๕๓ ๒๔/๒๔ 
 

๒. ฝ่ายวิชาการ เร่ือง กระบวนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

หน่วยงานท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ        
สภามหาวิทยาลยั จ านวน ๒ หนว่ยงานคือ 

๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๔. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบัน      
สูส่ากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

  ไมมี่ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 
 
  (นางสาวธนักรณ์  วิจิตร)  
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 


