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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 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๒.    ดร.สวุมาลย์   มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๓.    ดร.ชนะศกึ  นิชานนท์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
๔.    ดร. องค์อร      สงวนญาติ      รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบคุคล 
๕. นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
    ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๖.   นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
                 ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

           สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
สถาบนัวิจยัและพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต มีหน้าท่ีประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจั ย/งานสร้างสรรค์                 
การเผยแพร่ผลงานวิจยั รวมถึงการประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายพฒันาการวิจยั และแสวงหา
แหลง่ทนุจากภายนอก เพ่ือมุง่เน้นพฒันาคณุภาพงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนกัวิจยัให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงาน           
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓ พร้อมทัง้รับทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือการปรับปรุง
และพฒันาสถาบนัวิจยัและพฒันา ตอ่ไป  
  

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานสถาบนัวิจยั
และพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
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 ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ ผู้ อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าเสนอผลการด าเนินงานโดย                    
มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ทนุอดุหนนุการวิจยัของมหาวิทยาลยั 
 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
(ร้อยละ) 

จ านวนโครงการ 
(ร้อยละ) 

๑ งบประมาณแผน่ดนิ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖ 
   ด้านการวิจยั (๕๒.๘๖) (๓๔.๗๘) 
๒ งบประมาณจากแหลง่ ๑๒,๙๒๑,๑๕๑ ๑๗ 
   ทนุภายนอกอ่ืนๆ (๔๐.๖๖) (๓๖.๙๖) 
๓ งบประมาณบ ารุง 
   การศกึษา 

๒,๐๕๘,๙๙๕ 
(๖.๔๘) 

๑๓ 
(๒๘.๒๖) 

รวม ๓๑,๗๘๐,๑๔๖ 
(๑๐๐.๐๐) 

๔๖ 
(๑๐๐.๐๐) 

 

 ๒. การพฒันาทรัพยากรบคุคลด้านการวิจยั 
  ๒.๑ การจัดฝึกอบรมด้านการวิจัย ในปีพ.ศ.๒๕๕๓  สถาบนัวิจัยและพัฒนามีการจัด
อบรมทัง้สิน้ ๘ โครงการ ได้แก่๑) การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ตีพิมพ์ ๒)การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ๓) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัให้ได้รับทนุ ๔) เทคนิค
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตร์ ๕) เทคนิคการเขียนบทความวิจยัสาขามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ ๖) เทคนิคการเขียนบทความวิจยัสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๗) การวิจยัเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ๘) การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์  
และจิตพิสยัของผู้ เรียน 
  ๒.๒ การให้ค าปรึกษาด้านการวิจยั (คลินิกวิจยั) การจดัตัง้คลินิกวิจยั มสด. เป็นโครงการ
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือการวิจยัทัง้กระบวนการโดยเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการหาโจทย์ การพฒันาโจทย์ 
การขอรับทนุอุดหนุนการวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การออกแบบการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การจัดท าบทคัดย่อการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิด
งบประมาณ เพ่ือให้นักวิจัยสามารถผลิตและพัฒนางานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สถาบนัวิจยัและพฒันาท าหน้าท่ีประสานงานระหวา่งนกัวิจยัและผู้ทรงคณุวฒุิ 
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 ๓. การสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
  ๓.๑ การจดัท าวารสารวิจัย มสด. สถาบนัวิจยัและพฒันาได้จดัท าวารสารวิจัย มสด.                 
ขึน้ โดยเป็นวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลู ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index: 
TCI) โดยวารสารมีจ านวน ๔ เล่ม แบ่งเป็น วารสารสายสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ จ านวน ๓ เล่ม           
ตอ่ปี วารสารสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน ๑ เลม่  ตอ่ปี 
  ๓.๒  การสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มีผลงาน           
จดสิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ์ จ านวน ๑ ผลงาน 
  ๓.๓ การน าเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ ๒๕๕๓ (Thailand Research Expo ๒๐๑๐) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าผลงานวิจัยของบุคลากรเข้าร่วมงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาต ิ
๒๕๕๓ (Thailand Research Expo ๒๐๑๐)” โดยเป็นการน าเสนอภาคนิทรรศการ มีผลงานท่ีร่วมน าเสนอ
ทัง้สิน้ ๑๔ ผลงาน และการน าเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium ๒๐๑๐ ภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) มีผลงานวิจยัเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒ เร่ือง รวมทัง้น าเสนอผลงานในกิจกรรม 
Diamond Stage มีผลงานวิจยัเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑ เร่ือง 
 ๔. การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายการวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มีการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายการวิจยัทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายการวิจยั ภายใน
มหาวิทยาลยั ได้จดัตัง้ในรูปของ Researcher Club ในปัจจบุนัมีสมาชกิของชมรมจ านวนทัง้สิน้ ๓๑๗ คน 
 สถาบนัวิจยัและพฒันาร่วมกบัหนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการจดั
สมัมนาเชิงปฏิบตัิการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน Researcher Club เร่ือง โครงการ ๒-V Research 
Program เป็นโครงการท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) ก าหนดขึน้ให้เป็นกระบวนงานส าคญั
ในการบริหารจดัการผลผลิตจากการวิจยัและสิ่งประดิษฐ์ส่วนเครือข่ายการวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยั ได้
มีความร่วมมือด้านการวิจยักับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการวิจยัจากเครือขา่ยเป็นจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 

การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ควรเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ด้านการก ากบัดแูลงาน และการบรูณาการงานวิจยั 
 ๒. สถาบนัวิจยัและพฒันาควรมีการบูรณาการสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และควรมีการวางแผนหรือ
เป้าหมายการน าผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วมาใช้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลยัมากขึน้  
 ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ควรมีการก าหนดกลยทุธ์ท่ีส่งเสริมสนบัสนนุให้นกัวิจยัสามารถ
ตีพิมพ์บทความ (Journal) ให้ได้จ านวนมากขึน้ ซึ่งจะท าให้ค่าดัชนีชีว้ัดในเร่ืองการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัอยูใ่นล าดบัท่ีสงูขึน้ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๒๙)/๒๕๕๔ ๕/๒๑ 
 

 ๔. การจดัฝึกการอบรมทางด้านวิจยัควรเปิดโอกาสให้กบับคุลากรทกุคณะได้มีโอกาสเข้าร่วม 
 ๕. ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงในเว็บไซตข์องมหาวิทยาลยั  
 ๖. บทสรุปผู้บริหารควรเขียนเพิ่มเตมิรายละเอียดของข้อมลูเพิ่มขึน้ 
 ๗. KPI หรือตวัชีว้ดัท่ีเสนอในรายงานควรเขียนให้เห็นถึงทิศทางท่ีจะน าไปใช้และการเปรียบเทียบ
อตัราส่วนควรมีการอธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือเห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ควร
ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการพฒันา เน่ืองจากยงัขาดในสว่นนีอ้ยู ่
 ๘.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการท าวิจัยเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากจ านวน
สมาชิก Researcher Club ยงัมีจ านวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัจ านวนอาจารย์ทัง้มหาวิทยาลยั 
 ๙. ควรจดัหาแหลง่ทนุเพิ่มเตมิ เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับมีจ านวนน้อย 
 ๑๐. ควรเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของ Pocket Book หรือจดัท าสรุปย่อประชาสัมพนัธ์ไปยัง
หนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 

 
 มต ิท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑(๒๘)/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดสุิต นัน้ ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  
 
  มติ  ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑(๒๘)/๒๕๕๔            
เม่ือวนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีการแก้ไข ดงันี ้
  ๑. หน้า ๗/๒๒ ข้อ  ๒.  ศาสตราจารย์จิน ย ู   ได้รับคะแนน      ๑๘ คะแนน 

ผลคะแนนได้คะแนนเกินกว่าคร่ึง แก้ไขเป็น ข้อ  ๒.  ศาสตราจารย์ย ูจิน   ได้รับคะแนน  ๑๘ คะแนน 

ผลคะแนนได้ไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัท่ีเข้าประชมุ 
  ๒. หน้า ๑๔/๒๒ ข้อ ๖. .......ต้องมีความรู้ทางวิชาการหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้ใช้ในชีวิต
อยา่งมีความสขุ... แก้ไขเป็น ....... ต้องมีความรู้ทางวิชาการหลาย ๆ ด้าน ให้ใช้ชีวิตและอยู่ในสงัคมอย่างมี
ความสขุ.... 
  ๓. หน้า ๒๑/๒๒ ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนดสุิต แก้ไขเป็น สภามหาวิทยาลยัมอบหมายงานให้มหาวิทยาลยัด าเนินการแทน 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๒๙)/๒๕๕๔ ๖/๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

  ๓.๑ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ครั้งที่  ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่  ๑(๒๘)/
๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔   

 
 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั    ครัง้ท่ี  ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
และครัง้ท่ี ๑(๒๘)/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๓ หน่วยงานท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว (แจ้งเพิ่มเติม) ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์
การศึกษา เร่ือง สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัในโอกาสเย่ียมชมศนูย์การศกึษา 
ศนูย์ตรัง ตามเอกสารแนบ บนัทกึข้อความเลขท่ี ศก ๘๓๔/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑(๒๘)/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๔ ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน ๔ หน่วยงาน มีหน่วยงานท่ีได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ หนว่ยงาน ได้แก่ 
   ๑. เลขานกุารสภาวิชาการ ดงันี ้
    ๑) การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ.๒๕๕๔  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
    ๒) การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดสุิต  
   ตาม เอกสารแนบ  บันทึ ก ข้ อความ เลข ท่ี  ศก  ๘๓๔ /๒๕๕๔  ลงวัน ท่ี                       
๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  
   ๒. ส านักงานอธิการบดี เร่ือง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต            
พ.ศ. ....   
   ตามเอกสารแนบ บันทึก ข้อความเลข ท่ี  สนอ .  ๓๕๗/๒๕๕๔ ลงวัน ท่ี                       
๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตจะด าเนินการจดัท าประชาพิจารณ์ ในวนัศกุร์ท่ี 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ และจะน าเสนอ                         
สภามหาวิทยาลยัตอ่ไป 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๒๙)/๒๕๕๔ ๗/๒๑ 
 

   หนว่ยงานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน ๒ หนว่ยงาน ได้แก่ 
   ๑. อธิการบดี เร่ือง สภามหาวิทยาลยัมอบหมายงานให้มหาวิทยาลยัด าเนินการแทน 
   ๒. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เ ร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน             
ของสถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม  
 

    จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๑(๒๘)/
๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
 มต ิท่ีประชมุรับทราบ  
 
       ๓.๒ การเสนอช่ือบุคลคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น 
   กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 
         สรุปเร่ือง นางอรสา คณุวฒัน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั น าเสนอ เร่ือง การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งจึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัทุกท่านเสนอช่ือ
บคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ได้ตัง้แต่
บดันีถ้ึงวนัศกุร์ท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านกังานอธิการบดี  

    

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การเสนอช่ือบคุลคลเพ่ือเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

 
 มต ิท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 
                ๔.๑ การพจิารณาการก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ 
 ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัตงิานต่อ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๒๙)/๒๕๕๔ ๘/๒๑ 
 

         สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณาการก าหนด
จ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการและจะให้ปฏิบตัิงานตอ่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้  
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งท่ี ๘/๒๕๕๓ เร่ืองแต่งตัง้
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะ
ให้ปฏิบตัิงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้
อนมุตัแิผนอตัราก าลงัสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) เม่ือวนัท่ี  ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ นัน้  
   การพจิารณา 
   ๑. คณะกรรมการฯ พิจารณาความขาดแคลนและความต้องการอตัราก าลงั
ของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลแผนอัตราก าลังสายผู้ สอนระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) ของ
มหาวิทยาลยั และแนวทางการบริหารงานบคุคลสายผู้สอนของมหาวิทยาลยั สรุปได้ดงันี ้

 ๑.๑ อัตราก าลังท่ีเป็นสาขาขาดแคลนตามแผนอัตราก าลังสายผู้สอน
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลยัมีอตัราก าลงัท่ีขาดในปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยจ าแนก
ตามคณะตา่งๆ รวม ๔๐ อตัรา ดงันี ้
 

คณะ หลักสูตร อัตราก าลังท่ีขาด 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒ 
๔ 

 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ๒ 
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต ๒๔ 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ๑ 
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการ
บริการ 
 - แขนงธุรกิจการโรงแรม 
 - แขนงธุรกิจการบนิ 

 
 
๓ 
๔ 

รวม ๔๐ 
 

  เม่ือพิจารณาข้อมลูข้าราชการท่ีจะเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๗ 
คน ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และอตัราก าลังท่ีเป็นสาขาขาดแคลนของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วนัน้ พบว่าคุณสมบัติของข้าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ ท่ีมีต าแหน่ง                    
รองศาสตราจารย์ ประจ าปี ๒๕๕๔ จ านวน ๔ ราย นัน้ ไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังท่ีเป็นสาขา               
ขาดแคลนของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔  
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   ๑.๒ แนวทางการบริหารงานบุคคลสายผู้สอนของมหาวิทยาลยั (ข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์อธิการบดี) มีแนวทางแก้ปัญหาความขาดแคลนอตัราก าลงั ดงันี ้
             ๑.๒.๑ ปรับลดแผนการรับนกัศกึษาให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของจ านวน
ผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ท่ีลดลง ซึง่จะท าให้สดัส่วนจ านวนนกัศกึษาตอ่อาจารย์ลดลงและความขาดแคลน
ลดลง    
        ๑.๒.๒ มหาวิทยาลยัก าลงัด าเนินการปรับหลกัสูตรโดยยกเลิกหลกัสูตร
เก่าบางสาขาวิชา และเฉล่ียอตัราก าลงัระหวา่งหลกัสตูรตา่ง ๆ (ท่ีมีคณุสมบตัติรงตามสาขา) 
        ๑.๒.๓ อาจารย์สายผู้สอนท่ีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจ านวนหนึ่งจะ
ส าเร็จการศึกษา และกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีจ านวน ๒๖ คน ซึ่งจะท าให้อัตราก าลังสายผู้ สอน                  
มีจ านวนเพียงพอ     
 ๑.๒.๔ อัตราก าลังของผู้ ปฏิบตัิงานท่ีจะเกษียณอายุราชการสามารถ
น าไปใช้ของบประมาณเพิ่มเติมในแต่ละปีโดยในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้             
รับอัตราก าลังคืน จ านวน ๑๒๙ อัตรา ซึ่งสามารถน าอัตราก าลังดังกล่าวนีจ้ัดหาบุคลากร                     
มาปฏิบตังิานตามความขาดแคลนและความต้องการได้ 
   ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และมหาวิทยาลัยมีความต้องการบุคลากร
เพิ่มเตมิในระหวา่งปีมหาวิทยาลยัสามารถด าเนินการจดัหาโดยวิธีการอ่ืนได้ 
   ๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๕๔ จ านวน ๔ รายไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังท่ีเป็นสาขา             
ขาดแคลนและเป็นความต้องการของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลพิจารณาการ
ก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปี                
พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๔ ราย ไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังท่ีเป็นสาขาขาดแคลนและเป็นความต้องการของ
มหาวิทยาลยั จงึไมมี่ตวับคุคลท่ีจะให้ปฏิบตังิานตอ่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ ผลพิจารณาการก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ี
จะเกษียณอายรุาชการและจะให้ปฏิบตัิงานต่อ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
จ านวน ๔ ราย ไม่สอดคล้องกบัอัตราก าลงัท่ีเป็นสาขาขาดแคลนและเป็นความต้องการของมหาวิทยาลยั 
จงึไมมี่ตวับคุคลท่ีจะให้ปฏิบตังิานตอ่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
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  ๔.๒ การพจิารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ (เพิ่มเตมิ) 
 
 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณารายช่ือวารสาร
ทางวิชาการ (เพิ่มเตมิ) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล ก.พ.อ. ได้ออก
ประกาศเร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ตาม ข้อ ๖ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ 
๔ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์               
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้สภาสถาบนัอดุมศกึษาประกาศรายช่ือวารสารทางวิชาการ โดยพิจารณา
จากวารสารท่ีมีกระบวนการกลัน่กรองโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ก่อนการเผยแพร่ และเป็น
วารสารท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชาและแจ้งให้ ก .พ.อ. ทราบ และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่ า ด้ว ย  ภาระงานทางวิชาการของผู้ ด ารงต าแหน่งอาจาร ย์                         
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ .ศ. ๒๕๕๒ รวมทัง้ในการประชุม                    
สภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๐(๑๓)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ              
ว่าควรน าเสนอวารสารทางวิชาการเป็นรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือทุกปีการศึกษาใหม่                
ซึง่สภามหาวิทยาลยัได้ประกาศรายช่ือวารสาร ของสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน ๑๖๘ 
รายการและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๖๖ รายการ แล้วนัน้ 
   ในการนี ้กองบริหารงานบุคคลร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบ
รายช่ือวารสารทางวิชาการของศูนย์ดชันีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปรากฏว่ามีการเปล่ียนแปลงและ
เพิ่มเติมรายช่ือวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๓๔ รายการ และสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓๙ รายการ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายช่ือวารสารทาง
วิชาการ (เพิ่มเตมิ) ได้แก่ วารสารในสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน ๓๔ รายการ และสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓๙ รายการ 
 

 ท่ีประชุมมีประเด็นเก่ียวกับรายช่ือวารสารทางวิชาการว่า  ด้วยมีอาจารย์ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ มีผลงานวิจยัท่ียงัไม่ได้ลงในวารสารทางวิชาการ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง             
โดยผู้ทรงคณุวฒุิ (peer review) และอยู่ในฐานข้อมลูเรียบร้อยแล้ว เน่ืองจากรายช่ือวารสารทางวิชาการ
ยงัไม่ได้ประกาศโดยสภามหาวิทยาลยั  ควรด าเนินการอย่างไรในการออกประกาศเพ่ือให้ครอบคลุมกับ
รายช่ือวารสารท่ีประกาศออกมาใหม ่ เน่ืองจากประกาศ ก.พ.อ. จะมี ๒ ฉบบั ได้แก่  
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๑. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คือ ภาระงานท่ีจะต้องท าหลงัจากได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
และต้องด าเนินการให้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  และงานวิจัยก็เป็นภาระงานส่วนหนึ่งท่ีก าหนดไว้                 
ซึ่ง ก.พ.อ. ก าหนดให้สภามหาวิทยาลยัประกาศรายช่ือวารสาร เพ่ือให้อาจารย์น าผลงานหลงัจากท่ีได้รับ
ต าแหน่งมาแล้วแจ้งเป็นภาระงานได้ ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงได้ประกาศรายช่ือวารสารโดยใช้ฐานข้อมูล
จากศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นหลกั       

๒. หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนัน้ 
จะต้องส่งผลงานทางวิชาการออกไปเผยแพร่ โดยลงในวารสารท่ีมี peer review และมีเง่ือนไขว่า วารสาร
จะต้องเป็นท่ียอมรับ ตามเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลยัควรออกประกาศให้ครอบคลมุกบัรายช่ือ
วารสารท่ีจะออกใหมเ่พิ่มเตมิ เพื่อเป็นประโยชน์กบัอาจารย์ของมหาวิทยาลยั  
 
 มติ  ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ รายช่ือวารสารทางวิชาการเพิ่มเติมในสาขามนษุย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน ๓๔ รายการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓๙ รายการ และเป็น               
ไปตามท่ีศนูย์ดชันีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศ 
 
  ๔.๓ การประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
และคณบดีคณะครุศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน (ปีที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 สรุปเร่ือง เลขานกุารน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเร่ือง การประเมินผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา และคณบดี
คณะครุศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน (ปีท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ๗(๑๐)/๒๕๕๒             
เม่ือวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชมุได้มีมติให้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือนรายปี โดยมีการประเมินหกเดือนต่อครัง้ และการเพิ่มเงินเดือนรายปี เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕  
ตอ่ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เร่ือง อตัราเงินเดือนผู้บริหารจากบคุคล ท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕จากการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
เพิ่ม เ งินเ ดือนรายปีของผู้ ด ารงต าแหน่ง ท่ีมิ ไ ด้ เ ป็นข้าราชการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึกษา                         
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ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะ            
ครุศาสตร์ มีวิธีการพิจารณาดงันี ้
   ๑. การประเมินรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา มีกรอบการพิจารณาดงันี ้
    ๑.๑ พิจารณาจากผลการประเมินของอธิการบดี 
    ๑.๒ พิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.) 
    ๑.๓ พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
    ๑.๔ เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารวมทัง้ 
เชิญผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมลูการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
   ๒. การประเมินคณบดีคณะครุศาสตร์ มีกรอบการพิจารณาดงันี ้
    ๒.๑ พิจารณาจากผลการประเมินของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
อธิการบดี 
    ๒.๒ พิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.) 
    ๒.๓ พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
    ๒.๔ เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารวมทัง้ 
เชิญผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมลูการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
   คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ตามเกณฑ์การประเมิน ๓ ด้าน ได้แก่ 

๑. สมรรถนะระดบัมืออาชีพ 
๒. การบริหารจดัการ 
๓. ผลงาน 
 คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะ            
ครุศาสตร์ โดยพิจารณาตามวิธีการประเมินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  โดยมีผู้ รับการประเมิน ดงันี ้
 ๑. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว ต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤต ิ พลูพฒัน์  ต าแหนง่คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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   สรุปผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา และคณบดี
คณะครุศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน (ปีท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดงันี ้
   ๑. ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว 
(วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ – วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูงกว่า
มาตรฐาน การเพิ่มเงินเดือนรายปีคดิเป็นร้อยละ ๕.๒๗ ของเงินเดือน 
   ๒. ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์ 
(วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ – วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัมาตรฐาน           
การเพิ่มเงินเดือนรายปีคดิเป็นร้อยละ ๔.๕๑ ของเงินเดือน 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 ๑. ศนูย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพควรมีการติดตามการช าระหนีเ้งินกองทุนกู้ ยืมเพ่ือ
การศกึษาของนกัศกึษา และปลกูฝังให้นกัศกึษามีจิตส านกึในการช าระหนีคื้นแก่กองทนุ 
 ๒. ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพควรประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ี                     
ให้ทนุการศกึษาแก่มหาวิทยาลยั เพ่ือโอกาสในการเข้าท างานของนกัศกึษาท่ีได้รับทนุจากหนว่ยงานนัน้ ๆ 
 

๓. ศนูย์สนเทศแนะแนวการศกึษาและอาชีพ ต้องเก็บหลกัฐานการกู้ ยืมของนกัศกึษาจ านวนมาก 
ซึง่มหาวิทยาลยัต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพ่ือเชา่สถานท่ีจดัเก็บ  จงึควรท าความตกลงกบัธนาคารเร่ืองระยะเวลา
และคา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บเอกสาร 

๔. ศนูย์สนเทศแนะแนวการศกึษาและอาชีพควรตัง้ช่ือหน่วยงานให้สมัพนัธ์กบัภารกิจเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตรงกนั 

๕. มหาวิทยาลยัควรเร่งรัดให้มีการจดัท าธรรมนูญนกัศึกษาให้เป็นปัจจุบนั เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 

๖. บทบาทของสภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาควรมีบทบาทท่ีแตกต่างกันอย่าง
ชดัเจน  โดยมีการถ่วงดลุและมีการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 
 ๗. ควรรณรงค์ให้นกัศกึษาทกุสาขาวิชามีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ เ พ่ือเตรียมรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน 

๘. ในกรณีท่ีมีนกัศึกษามสุลิม มหาวิทยาลยัควรมีการยืดหยุ่นในเร่ืองการแตง่กายและเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีสอดคล้องกบัประเพณีของมสุลิม 
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๙. มหาวิทยาลยัควรก าหนดนโยบายให้นกัศกึษาใสเ่สือ้ท่ีมีแถบสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
  
 จากการประชมุ คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหนง่คณบดีคณะครุศาสตร์ มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะดงันี ้

๑. คณะครุศาสตร์ควรพฒันาหลกัสตูรนานาชาติ เพื่อรองรับการก้าวสู่อาเซียน 
๒. คณะครุศาสตร์ควรน าหลกัสตูรด้านการศกึษาของตา่งประเทศท่ีมีความโดดเดน่ มีช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับ มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือน ามาปรับใช้กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เช่น คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัชิคาโก Teachers College ของมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย และ Institute of Education 
มหาวิทยาลยัลอนดอน เป็นต้น 

๓. คณะครุศาสตร์ควรประสานงานกับกระทรวงตา่งประเทศ เพ่ือขอรับโครงการความช่วยเหลือ
ด้านการศกึษาท่ีกระทรวงตา่งประเทศให้กับประเทศตา่ง ๆ ในอาเซียนมาด าเนินการ และเพ่ือหาแนวทาง
ในการรับนกัศกึษาตา่งชาตเิข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลยั 

๔. การศึกษาดูงานต่างประเทศ นอกจากการศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมแล้ว  ควรมีการ
ตัง้เป้าหมายเพ่ือขยายการบริการทางการศกึษาออกไปในกลุม่ประเทศอาเซียน 

๕. คณะครุศาสตร์ควรสนบัสนนุให้มีการท าวิจยัให้มากขึน้ และควรท าวิจยัด้านการศกึษาปฐมวยั
ท่ีสามารถบ่งชีแ้ละเป็นข้อมูลสนับสนุนได้ว่าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความ
เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั 

๖. คณะครุศาสตร์ควรคดัเลือกนกัศกึษาให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของคณะซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ สกอ. ครุุสภา  เป็นต้น 

๗. คณะครุศาสตร์ควรมีเครือข่ายด้านการศึกษาปฐมวัยท่ีมีรูปแบบชัดเจน โดยเร่ิมจาก
กรุงเทพมหานคร แล้วจงึขยายลงไปสูโ่รงเรียนเครือขา่ยตา่ง ๆ  

๘. คณะครุศาสตร์ควรมีการกระจายอ านาจและการตดัสินใจไปยงัผู้บริหารในแตล่ะระดบัให้มาก
ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัและการสร้างผู้น าในระดบัลา่ง 
 

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ี

มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา และคณบดี
คณะครุศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน (ปีท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้
ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
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 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑.ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีฯ แจ้งไปยัง               
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะครุศาสตร์นัน้ ถือว่าเป็นความบกพร่องในการ
ปฏิบตังิานในหน้าท่ีหรือไม ่
 ๒. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ในข้อ ๖ ควรปรับแก้เนือ้หาใหม่ เน่ืองจากหลักเกณฑ์ในการ
คดัเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ จะด าเนินไปตามเกณฑ์ของครุุสภา โดยนักศึกษา            
ทุกคนท่ีจะเข้าศึกษาได้นัน้จะต้องผ่านการสอบวัดแววความเป็นครูก่อนถึงจะสมัครเรียนในสาขานีไ้ด้              
ซึง่การสอบคดัเลือกจาก Admission กลาง ของ สกอ. ก็ด าเนินการสอบวดัแววความเป็นครูเชน่เดียวกนั 
 
 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 นายนิคม  กฤษณรังคณุ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา
เพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ได้ชีแ้จง
เพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตนีไ้ม่ได้ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่เป็นลักษณะท่ีจะอธิบายว่าควร
ด าเนินการในเร่ืองใดเพิ่มเติมบ้าง เม่ือผู้ เก่ียวข้องได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตแล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มเงินรายปีฯ จะติดตามและประเมินผลในรอบ ๖ เดือนถัดไปอีกครัง้ว่าได้มีการด าเนินการ
อยา่งไรบ้าง 
 ๒. ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกต ในข้อ ๖ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีฯ แจ้งไปยงั
ผู้ เก่ียวข้องนัน้ หากว่ามีการด าเนินการอยู่แล้ว ก็ขอให้ตอบข้อชีแ้จงกลบัมาว่าได้ด าเนินการไปในลกัษณะ
ใดบ้าง 
 
 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้

 ๑. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (วันท่ี ๓๐ 
ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๓) ผา่นเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัสงูกว่ามาตรฐาน การเพิ่ม
เงินเดือนรายปีคดิเป็นร้อยละ ๕.๒๗ ของเงินเดือน 

 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พลูพฒัน์  คณบดีคณะครุศาสตร์  (วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม 
๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๓) ผา่นเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัมาตรฐาน การเพิ่มเงินเดือนรายปี
คดิเป็นร้อยละ ๔.๕๑ ของเงินเดือน  
  ๓. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ด ารง
ต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๒๙)/๒๕๕๔ ๑๖/๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 
  ๕.๑ รายงานโครงการต่อเน่ืองในการด าเนินงานศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทย 

ในประเทศญ่ีปุ่น (Thai Education & Culture Center) 
 
 สรุปเร่ือง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานโครงการต่อเน่ืองในการด าเนินงานศนูย์ฝึกอบรมอาหารไทยในประเทศ
ญ่ีปุ่ น (Thai Education & Culture Center) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามแผนการด าเนินงานพฒันาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต  ส านักกิจการพิเศษ  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนการเรือน สถาบันวิจัยและพัฒนา            
สถาบนัภาษา ศิลปะ และวฒันธรรม  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้เร่ิมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถาบนัวฒันธรรมไทยศึกษา โดยด าเนินการจดัฝึกอบรมใน
ด้านศลิปวฒันธรรมไทยทัง้ด้านอาหาร การแกะสลกัผกัผลไม้  ศลิปะประดิษฐ์ และการนวดแผนไทย มีการ
สร้างเครือข่ายกับผู้ผ่านการอบรมท่ีประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในญ่ีปุ่ น  
ในการบริหารจดัการร้านอาหาร โครงการได้พฒันาหลกัสูตรอาหารไทยส าหรับการประกอบอาชีพ และ
เตรียมสถานท่ีฝึกงานส าหรับผู้ เข้าอบรม พฒันาหลักสูตรภาษาไทย และภาษาญ่ีปุ่ นให้มีการอบรมและ
ทดสอบในแตล่ะระดบั พฒันาคณาจารย์และให้นกัศกึษามีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศญ่ีปุ่ น 
ภารกิจทัง้หมดนีมี้ความสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมบริการ  อีกทัง้ยงัเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจได้เข้าอบรมหลกัสตูรอาหารไทยโดยได้รับความอนเุคราะห์สถานท่ีจากวดัปากน า้ญ่ีปุ่ น รวมทัง้ได้
เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย และ
ส านกังานสง่เสริมการค้าไทยในตา่งประเทศประจ าประเทศญ่ีปุ่ น 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานโครงการต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานศนูย์ฝึกอบรมอาหารไทยในประเทศญ่ีปุ่ น 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์  จนัทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 
โครงการต่อเน่ืองในการด าเนินการศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทยในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นโครงการท่ีด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ โดยได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน และ
ด าเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  จากการด าเนินงานท าให้มหาวิทยาลยัมีความผกูพนัและความคุ้นเคย
กับสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา (ไทยเทค)  ผู้ บริหารจึงได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ด าเนินการในการบริหารจดัการสถาบนัไทยเทคนีด้้วย 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๒๙)/๒๕๕๔ ๑๗/๒๑ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี ้
 ๑. เม่ือโครงการเสร็จสิน้หรือด าเนินการครบ ๑ ปีแล้ว ควรมีการประเมิน และน ามาปรับเป็น
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่  ถ้าหากน ามาเป็นยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย                 
ควรด าเนินการโครงการในลกัษณะของโครงการน าร่อง โดยด าเนินการร่วมกันและประเมินผลออกมาว่า
เป็นอยา่งไร  
 ๒. มหาวิทยาลยัควรมีการประสานงานไปยงักระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือร่วมมือกันในการ
ประชาสมัพนัธ์ 
 ๓. ส านักกิจการพิเศษวางแผนด าเนินการในอนาคตอย่างไร และใช้งบประมาณในการลงทุน
เทา่ใด และต้องมีการประเมินผล ควรท าเป็นรายละเอียดออกมาให้เห็นภาพชดัเจน เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
ด าเนินการไปได้และเกิดประโยชน์กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตมากท่ีสดุ 
 ๔. มหาวิทยาลัยควรให้โอกาสนักศึกษาท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น ได้มีโอกาสไปฝึกงานท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่ นอาจจะเป็นนกัศกึษาปีสดุท้ายท่ีใกล้จะส าเร็จการศกึษา 
 ๕. ในการด าเนินงานควรจะมีการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพ หรือผู้ ท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อท างานและวางแผนร่วมกนั  
 ๖. ควรจัดท า Work shop เพ่ือดูศกัยภาพว่า ยุทธศาสตร์ท่ีจะมีการบูรณาการคณะกับคณะ            
เพ่ือก้าวไปสู่ระดบันานาชาติอย่างไร เช่น  นกัศกึษาพยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ            
สวนดุสิตนัน้ ได้เคยผ่านการฝึกงานจากประเทศญ่ีปุ่ นมาแล้ว  โดยมหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้เจ้าของ
โครงการทราบวา่ ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้ามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตจะมี Mile  Stone แบบนี ้
 ๗. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมกับหลายประเทศ  ขอให้มหาวิทยาลัยเลือกดูว่าจะ
ด าเนินการประเทศใดก่อนในการ Work shop  
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. การด าเนินงานเม่ือด าเนินการครบหนึ่งปีแล้ว จะท าการประเมิน โดยดูว่าระยะเวลา ๑ ปี             
ท่ีด าเนินการร่วมกนัผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไร  โดยจะดขู้อมลูย้อนหลงั ๓ ปี ซึ่งแตเ่ดิมนัน้จะมีผู้บริหาร
ดแูลจดัการท่ีเป็นคนไทยด าเนินการ จะมีการประเมิน  เน่ืองจากผู้บริหารไปรับงานข้างนอกด้วยท าให้ไม่มี
เวลาในการบริหารจดัการ  ในขณะนัน้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตท าหน้าท่ีเพียงแต่ส่งอาจารย์ไปสอน
อาหารไทย  และในขณะนัน้โครงการยงัไม่มีความโดดเด่น และใกล้จะสิน้สดุโครงการ  จากการท่ีด าเนิน
โครงการร่วมกันมาประกอบกับอาจารย์ของเรามีศกัยภาพมากขึน้โดยสอบภาษาญ่ีปุ่ นได้ผ่านเกณฑ์การ
สอบมาตรฐานญ่ีปุ่ น  ท าให้เจ้าของโครงการมีความมั่นใจท่ีจะมอบโครงการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดสุิตบริหารจดัการ โดยให้การสนบัสนนุงบประมาณให้อยา่งเดมิ  
 ๒. ในสองสัปดาห์หน้านีม้หาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่ นไปร่วมจัดท าหลักสูตร
ภาษาไทย และในส่วนของการส่งนักศึกษาไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ได้ด าเนินการในเบือ้งต้นแล้ว



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๒(๒๙)/๒๕๕๔ ๑๘/๒๑ 
 

เน่ืองจากต้องผ่านกระบวนการตา่ง ๆ  และได้ประสานไปยงัเจ้าของโครงการแล้วโดยขอระยะเวลาหนึ่งปี        
ในการสง่นกัศกึษาไปฝึกงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 ๓. ในเดือนมีนาคม มหาวิทยาลยัมีโครงการท่ีจะร่วมกับประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศออสเตรีย 
และประเทศเวียดนาม โดยขอยกตวัอย่างของประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศตวัอย่างเพ่ือให้เห็นภาพชดัและ
เป็นแผนในอนาคตท่ีจะเป็นแผนพฒันาสูส่ากล 
 
 มต ิท่ีประชมุรับทราบ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  ๕.๒ สรุปผลการประชุมทางวิชาการ เร่ือง บทบาทของสภา 

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปผลการประชุมทาง
วิชาการ เร่ือง บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการพฒันาอดุมศกึษาของชาต ิโดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือ
วนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ได้แก่  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลัง่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์  
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง  และอาจารย์ธนาศิริ  ชะระอ ่า  เข้าร่วมประชุมวิชาการ              
เร่ือง บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ  ระหว่างวันท่ี  ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ ณ ห้องแกรนด์บอลลนู โรงแรมรามากาเด้นท์ นัน้ ในการนี ้จงึขอสรุปผลการประชมุดงักลา่ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการประชุมทางวิชาการ เร่ือง 
บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการพฒันาอดุมศกึษาของชาติ 
 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง  สรุปผลการประชมุทางวิชาการ เร่ือง บทบาทของสภา
มหาวิทยาลยัในการพฒันาอดุมศกึษาของชาติ ดงันี ้

๑. อดุมศกึษาไทยในยคุแหง่การเปล่ียนแปลง : สถานการณ์โลก สถานการณ์ในประเทศ   
๒. อภิปราย “อดุมศกึษาไทยในยคุแหง่การเปล่ียนแปลง : สถานการณ์โลก สถานการณ์ในประเทศ” 
๓. อาเซียน ๒๐๑๕ กบัอดุมศกึษาไทย 
๔. ระบบการเงินอดุมศกึษา 
๕. อภิปราย “มมุมองของอธิการบดีตอ่การท าหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั : ปัจจยัสู่ความส าเร็จ

และความล้มเหลว” 
๖. สภามหาวิทยาลยักบัการประกนัคณุภาพการศกึษาและการพฒันาวิชาการ 
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๗. แนวโน้มวิชาการในโลกปัจจบุนั : สาขาวิชาอบุตัใิหม่กบัความท้าทายตอ่มหาวิทยาลยัไทย 
๘. อภิปราย “หน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่สงัคมของสภามหาวิทยาลยัในการประกนัคณุภาพ

การศกึษาและการพฒันาวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ 
๙. บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการควบคมุดแูลมหาวิทยาลยัเพ่ือมุง่สูห่ลกัธรรมาภิบาล 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
๑. ขอให้มหาวิทยาลยัน าเนือ้หาสาระท่ีได้จากการสมัมนาการประชมุทางวิชาการในครัง้นีแ้จ้งให้

ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัได้รับทราบด้วย  
๒. ขอให้คณาจารย์ท่ีไปเข้าร่วมสมัมนา หรือส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั เป็นเจ้าภาพ

เก่ียวกบัการอบรมหรือการอภิปราย บทบาทหรือหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั  
๓. ด้านการศึกษา นักศึกษาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสามารถไปจบท่ีสิงคโปร์ได้ 

หรือไมอ่ยากให้ลองศกึษาดวู่า ถ้ามีคนถามนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตว่าเรียนท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิตจะสามารถไปเรียนต่อและจบการศึกษาท่ีประเทศสิงคโปร์  ประเทศมาเลเซีย หรือ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้หรือไม่ รวมทัง้ควรน าวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพในประเทศไทยกับของภูมิภาค
อาเซียนมาศกึษา 

๔. ขอให้ศึกษาในเร่ืองกฎหมายของประเทศเพ่ือนบ้านในแถบภูมิภาคอาเซียนด้วย หาก
มหาวิทยาลยัจะด าเนินธรุกิจร่วมกบัตา่งประเทศ  หรืออาจเปิดหลกัสตูรใหม่ หรือเป็นรายวิชาหนึ่งท่ีจดัการ
เรียนการสอนในสาขาวิชานิตศิาสตร์  
 ๕. กรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชมุหรือให้ข้อมลูตา่ง ๆ ขอให้
จดัท าเป็นแผนปฏิบตักิารหรือจดัท าให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย 
 ๖. ท่ีประชมุสมัมนาได้มีการกล่าวถึงเร่ือง ท าอย่างไรท่ีจะท าให้บณัฑิตสามารถเคล่ือนย้ายออก
ไปสู่ประเทศในแถบอาเซียนได้ สิ่งท่ีจะต้องท าคือ ด้านภาษา และหลกัสตูรต้องเป็นท่ียอมรับและสามารถ
ถ่ายโอนกนัได้ 
 ๗. ขอให้มหาวิทยาลยัศึกษาเก่ียวกบัสหภาพยุโรป EU ว่า ประชาคมยโุรปมีวิธีการเช่ือมโยงกัน
อยา่งไร 
 
 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวชีแ้จงว่ามหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ ดร. พรชณิตว์ แก้วเนตร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ไปเข้าร่วมประชุมสมัมนาในหวัข้อ
เร่ือง เตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการ           
ด้านอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการประชุมเก่ียวกับหลักสูตรท่ีจะเปิดร่วมกับอาเซียนและการย้าย
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นักศึกษาในระหว่างมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยยัง มีการกันไม่ให้นักศึกษาอ่ืนย้ายหรือถ่ายโอน
นักศึกษา ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะผ่านการประกันคุณภาพด้วยระบบ TQF ก็ตาม และขณะนีก็้มีบาง
มหาวิทยาลยัก าลงัหาข้อมลูกฎหมาย เพ่ือไมใ่ห้ผลของข้อตกลงอาเซียนมีผลบงัคบักบัมหาวิทยาลยันัน้ ๆ 
  
 มต ิท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

                 ๖.๑       การน าเสนอเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลัยตามปฏิทนิ 
   งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
           สรุปเร่ือง   นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยั แจ้งท่ีประชุมเร่ือง การน าเสนอ
เร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลยัตามปฏิทินงานประชุมสภามหาวิทยาลยั  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมอบให้           
ฝ่ายเลขานกุารฯ ท าหนงัสือแจ้งย า้ไปยงัหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีระบนุ าเสนอเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลยัไว้ตาม
ปฏิทินงานประชุมสภามหาวิทยาลยั ทัง้นีข้อให้หน่วยงานด าเนินการตามปฏิทินงานประชุมท่ีได้เสนอไว้ 
เช่น การน าเสนอหลักสูตร ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาล่วงหน้าก่อนจะเ ปิดรับนักศึกษา           
หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ก็ควรน าเสนอตามเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากส านกังานสภามหาวิทยาลยัมีความพยายามใน
การจดัระเบียบวาระให้มีความพอเหมาะเพ่ือท าให้มีเวลาในการพิจารณาในเร่ืองนโยบาย 
 
 มต ิท่ีประชมุรับทราบ 
 
                 ๖.๒       การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถงึความจงรักภักดีต่อ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ   
 
           สรุปเร่ือง นายวชัรกิตต ิ วชัโรทยั  แจ้งท่ีประชมุเร่ือง การจดักิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีตอ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ  ขอให้มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมให้กบันกัศกึษา เพ่ือแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ          
๘๔ พรรษา ทัง้นี ใ้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวขอให้กระจายลงไปตามศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัด้วย 
 
 มต ิท่ีประชมุรับทราบ 
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เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
       (นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกลู) 
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ                  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
  
 
        (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 
 
  


