
 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายกสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๖. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐. ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๑.  นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา  
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์   จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 
๑๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

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

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๒/๒๓ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.วรานี       เวสสนุทรเทพ รออธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๒.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๔.    ดร.สวุมาลย์   มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี  
๕.     ดร.เบญจพร  ดามาพงศ์ ผู้อ านวยการส านกักิจการพิเศษ 
๕.     นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
    ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๖.    นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
  

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

                ๑.๑ ขอเชิญร่วมสัมมนา เร่ือง “การวัดคุณภาพบัณฑติ Collegiate Learning 
   Assessment (CLA): หลักการ แนวปฏิบัตแิละประเดน็ท้าทาย” 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง ขอเชิญร่วมสมัมนา เร่ือง “การ
วดัคณุภาพบณัฑิต Collegiate Learning Assessment (CLA) : หลกัการ แนวปฏิบตัิและประเด็น ท้าทาย” 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยสถาบนัคลังสมองของชาติ ก าหนดจัดสัมมนา เร่ือง “การวัดคณุภาพบณัฑิต 
Collegiate Learning Assessment (CLA) : หลกัการ แนวปฏิบตัิและประเด็นท้าทาย” ในวนัศกุร์ท่ี ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชมุแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ ๑ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวดัคณุภาพบณัฑิตตามแนวทางของ CLA และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาและประเมินผลทกัษะการคิดขัน้สงูให้กบันกัศกึษา   
ในการนี ้ขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว มายัง
ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัภายในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  เพ่ือจะได้ประสานไปยงัสถาบนัคลงั
สมองตอ่ไป 

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การสมัมนา เร่ือง “การวดัคณุภาพบณัฑิต 
Collegiate Learning Assessment (CLA): หลกัการ แนวปฏิบตัแิละประเดน็ท้าทาย” 
 

ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตเก่ียวกบัการวดัคณุภาพบณัฑิตว่า ขณะนีส้งัคมทัว่ไปให้ความ
สนใจในเร่ืองคณุภาพบณัฑิตคอ่นข้างมาก ซึง่ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้ส่งคณะกรรมการไป
ตรวจเย่ียมตามศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยประเด็นท่ีออกไปตรวจมี ๓ ประเด็นดังนี ้          
๑) สถานท่ีตัง้  ๒) ศกัยภาพของอาจารย์ ๓) การรับรองหลกัสตูรของสภาวิชาชีพ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๓/๒๓ 

ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ก าหนดการตรวจเย่ียมในเดือนเมษายน  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

                ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานส านักกิจการพเิศษ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงานส านกั
กิจการพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต (The Office of business 
Affairs) ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีการบริหารจัดการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย ส านกักิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีพนัธกิจเป็นหน่วยงานสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัด้านอตุสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
บริการ โดยมีหน่วยงานในก ากับส านกักิจการพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๑๒ หน่วยงานและมีส านกังาน
ผู้อ านวยการ ส านกักิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานท่ีก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ก ากบัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  แผนการด าเนินงานของส านกักิจการพิเศษแบง่
ออกเป็น แผนกลยุทธ์ของส านักกิจการพิเศษ และแผนการจัดหารายได้ตามกลยุทธ์ ซึ่งในปี พ .ศ. ๒๕๕๓ 
ส านกักิจการพิเศษวางแผนการจดัหารายได้ เป็นจ านวนเงิน ๒๓๖.๐๕ ล้านบาท แผนคา่ใช้จ่าย เป็นจ านวน
เงิน ๑๙๗.๓๓ ล้านบาท โดยจากผลการด าเนินงาน ส านักกิจการพิเศษมีรายได้จากการด าเนินงานเป็น 
จ านวนเงิน ๒๒๒.๘๒ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน ๑๙๓.๒๔ ล้านบาท โดย
จดัสรรเป็นงบลงทนุระยะยาว ๔.๙๒ ล้านบาท งบลงทนุด้านสินทรัพย์ ๑๑.๙๔ ล้านบาท และสนบัสนนุการ
จดัการเรียนการสอน ๗.๑๔ ล้านบาท  และเน่ืองจากส านกักิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ จึงมี
ภารกิจในการด าเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาโดยในปีการศกึษา ๒๕๕๒ (มิ.ย ๕๒ - พ.ค.๕๓) 
ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามองค์ประกอบคณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ ในระดบัดีมาก และมีผลการตรวจ
ประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต.ค ๕๒ - ก.ย. ๕๓)  ในระดบัคะแนน ๔.๖๔๖๐  (จากคะแนนเต็ม ๕)  ทัง้นี ้ใน
ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านกักิจการพิเศษได้มีการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือรองรับและสนบัสนนุงาน
ตามอตัลกัษณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้ อาทิ การให้บริการด้าน
สถานท่ีและการจดัเลีย้งทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ดงันัน้ ส านกักิจการพิเศษจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรและพฒันาแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัแผนปฏิบตัิราชการเพ่ือให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ สามารถอยูร่อดได้อยา่งยัง่ยืน 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานส านักกิจการ
พิเศษ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  
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 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์เพ่ือเรียนรู้กระบวนการการ
ท างานในด้านธุรกิจหรือด้านอ่ืน ๆ  ในขณะท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อีกทัง้เป็นการเพิ่มมลูคา่ท่ีนอกเหนือจากผลก าไรท่ีได้รับ  
 ๒. ควรเสนอแผนธุรกิจประจ าปีและก าหนดโครงการตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนยิ่งขึน้  
 ๓. ควรเพิ่มเติมข้อมูลโครงการโรงสีข้าว โดยความร่วมมือกับเกษตรกร และส านกังานจดัรูปท่ีดิน 
จงัหวดัพิษณโุลก ซึง่เป็นข้อมลูเชิงนโยบายของประเทศเพ่ือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุงานด้านวิชาการ 
 ๔. การเสนอแผนจดัหารายได้และก าหนดเป้าหมาย แต่ท าแล้วไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย
เน่ืองมาจากสาเหตใุด และควรแยกโครงการท่ีเป็นโครงการความร่วมมือกบัตา่งประเทศเพ่ือเห็นภาพท่ีชดัเจน
ยิ่งขึน้  
 ๕. ควรวิเคราะห์ผลก าไรหรือขาดทนุเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานในครัง้ตอ่ไป 
 ๖. ควรประชาสมัพนัธ์ให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลยัรับทราบข้อมลูเพื่อหนว่ยงานอ่ืน ๆ เกิดความ
สนใจและเข้ามามีสว่นร่วม จะท าให้ภารกิจบรรลคุวามส าเร็จและสมบรูณ์ขึน้ 
 ๗. ควรน าองค์ความรู้ทัง้หมดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่นกัศกึษา 
 ๘. ควรดแูลเร่ืองความเส่ียงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน จึงต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างประสบการณ์ไปสู่ความส าเร็จ และ
พฒันาศกัยภาพของตนเองได้ 
 ๙. โครงการตอ่เน่ืองในการด าเนินงานศนูย์ฝึกอบรมอาหารไทย ในประเทศญ่ีปุ่ น (Thai Education & 
Culture Center) ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ภยัพิบตัหิรือไม่ 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ชีแ้จงข้อมูลเพิ่มเติม
ดงัตอ่ไปนี ้
 ในปีท่ีผ่านมาจะมีนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
โดยเฉพาะหลกัสตูรอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซึ่งนกัศึกษาจะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ได้แก่ ด้านโรงแรม 
ด้านอาหาร ตลอดจน ด้านการเงินและการบญัชี  เป็นต้น  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีนกัศกึษาจ านวน ๒,๘๘๒ คน โดยมีกระบวนการฝึกนอกจากหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีส่งนกัศกึษาเข้า
มาฝึกประสบการณ์ในทุกโครงการของส านักกิจการพิเศษ ขณะนีมี้หลายกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยรับจาก
หน่วยงานภายนอกมาด าเนินการ หรือออกไปปฏิบตัิงานนอกสถานท่ี ยกตัวอย่าง  มูลนิธิการศึกษาไทย-
อเมริกนั (ฟลุไบรท์) ให้มหาวิทยาลยัไปจดังานนอกสถานท่ีซึ่งเป็นการใช้ศกัยภาพของมหาวิทยาลยั โดยเชิญ
ทกุหลกัสตูรท่ีมีความเก่ียวข้องน านกัศกึษาเข้าร่วมปฏิบตัิงาน เช่นหลกัสตูรภาษาองักฤษธุรกิจ คณะมนษุย์
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจดัการ  ซึ่งมหาวิทยาลยัไม่ได้มองเพียงรายได้ท่ีได้รับแต่ได้มี
โอกาสในการบริหารจดัการธุรกิจวิชาการได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
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 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการด าเนินงานจากนีไ้ปจะมีความเช่ือมโยงกับคณาจารย์และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการรับนกัศึกษาฝึกงานจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยจะเร่ิมด าเนินการในปี
การศกึษาหน้า 
 การจดัท าแผนการด าเนินการการประมาณการรายรับ-รายจ่าย จะน าเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
การเงินฯ เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในกรณีท่ีบางโครงการ             
มีผลขาดทนุหรือไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารส านกักิจการพิเศษจะประชมุร่วมกนัวิเคราะห์
ในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัและผู้ตรวจสอบ
บญัชีท่ีได้รับอนญุาตในการตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ เป็นรายเดือนและจดัท าสรุปเป็นรายไตรมาส ตอ่ไป และ
ในส่วนของการเช่ือมโยงไปยังโครงการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนีไ้ด้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง และโดยเฉพาะสิ่งท่ีต้องด าเนินการในขณะนีคื้อเร่ืองการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ประชาคม
ชาวสวนดสุิตได้รับทราบ  
 โครงการตอ่เน่ืองในการด าเนินงานศนูย์ฝึกอบรมอาหารไทย ในประเทศญ่ีปุ่ น (Thai Education & 
Culture Center) หลงัจากเกิดเหตเุจ้าหน้าท่ีได้ประสานงานกลบัมายงัมหาวิทยาลยัซึ่งทัง้หมดปลอดภัย
เน่ืองจากอยูไ่กลจากสถานท่ีเกิดเหต ุและตอ่มาทางเจ้าของอาคารได้ให้มหาวิทยาลยัเซ็นสญัญาร่วมกบั กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในรายละเอียดของความเช่ือมโยงระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นยงัไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยจัดส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั ง้นีก้ารด าเนินการอยู่ในงบประมาณท่ี
มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่หลังจากนัน้ไม่นานเหตุการณ์ก็เร่ิมมีความรุนแรงขึน้ท าให้
ผู้ เข้าร่วมอบรมมีจ านวนลดลงไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีตัง้ไว้  จึงต้องให้อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ
โครงการเดนิทางกลบัมาประเทศไทย และพฒันาหลกัสตูรภาษาไทย หรือหลกัสตูรทางด้านอาหาร ซึ่งคาดว่า
จะใช้ระยะเวลาไมน่านโครงการนีก็้จะเช่ือมตอ่ไปตามระบบหรือแผนงานท่ีได้วางไว้ 
  

 ท่ีประชมุรับทราบ และมอบให้ส านกักิจการพิเศษ  น าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะไปใช้ ประกอบการ
พิจารณาการด าเนินงานตอ่ไป 
    
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี ๒(๒๙)/๒๕๕๔ 
 

สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๒(๒๙)/๒๕๕๔   เม่ือ
วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนดสุิตนัน้ ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี ๒
(๒๙)/๒๕๕๔ 
 

 มติ  ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๒(๒๙)/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๕ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  โดยมีการแก้ไขดงันี ้
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 ๑. หน้า ๑๑  มตท่ีิประชมุให้ความเห็นชอบรายช่ือวารสารทางวิชาการเพิ่มเติมในสาขามนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ จ านวน ๓๔ รายการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓๙ รายการ  ให้ตดัค าว่า  
“ในสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน ๓๔ รายการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓๙ 
รายการ” ออก   
 ๒. หน้า ๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑. ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา รองศาสตราจารย์พชัรี  
สวนแก้ว (วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ – วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓).....และ ข้อ ๒. ต าแหน่งคณบดีคณะ            
ครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พลูพฒัน์ (วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๓) 
.....  แก้ไขเป็น  ๑. ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว (วนัท่ี ๑ 
ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓).....และ ๒. ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประกฤต ิ พลูพฒัน์ (วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓) 

๓. หน้า ๑๕ มติท่ีประชุม... วรรคสอง ข้อ ๑. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศกึษา (วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๓) ... และ ข้อ ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.
ประกฤติ  พูลพฒัน์  คณบดีคณะครุศาสตร์  (วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๓) แก้ไข
เป็น ๑. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา (วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี 
๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓) ... และ ข้อ ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พลูพฒัน์ คณบดีคณะครุศาสตร์  (วนัท่ี 
๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๓) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง  
 

๓.๑ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ครัง้ท่ี ๒(๒๙)/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๒๙)/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  ๒(๒๙)/
๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้
ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงานตา่ง ๆ จ านวน ๗ หน่วยงาน โดย
มีหน่วยงานท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ๓ หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔ 
หนว่ยงาน ดงันี ้
   หน่วยงานที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
   ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เร่ือง การรายงานเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนตอ่ไปมีหลกัสตูรใดบ้างท่ีจะขอความเห็นชอบและขออนมุตัิการเปิดจากสภามหาวิทยาลยั พร้อม
ทัง้ให้แจ้งข้อมูลหลักสูตรทัง้หมดท่ีขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยท่ีผ่ านมามีจ านวนเท่าไร และมี
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หลักสูตรท่ีจะเปิดอีกเท่าไร  ตามเอกสารการชีแ้จงหลักสูตรท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
(เอกสารแนบ) 
   ๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตามบันทึกข้อความเลขท่ี ๕๕๕/๒๕๕๔     
ลงวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ดงันี ้
    ๒.๑) การประเมินผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือน                     
ในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา รอบ ๑๒ เดือน (ปีท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓  
    ๒.๒) การจดักิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอ่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัฯ 
   ๓. กองบริหารงานบคุคล เร่ือง การพิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ (เพิ่มเติม)  
ตามบนัทกึข้อความ เลขท่ี กบ ๕๒๗/๑๔๔๓ ลงวนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

   หน่วยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ 
  ๑. เลขานกุารสภาวิชาการ เร่ือง การน าเสนอหลกัสตูร ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลยั

พิจารณาลว่งหน้าก่อนจะเปิดรับนกัศกึษา  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ก็ควรน าเสนอตามเวลาท่ีก าหนด 
๒. คณะครุศาสตร์ เร่ือง การประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหนง่คณบดีคณะครุศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน (ปีท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓  
   ๓. ส านกักิจการพิเศษ เร่ือง รายงานโครงการตอ่เน่ืองในการด าเนินงานศนูย์ฝึกอบรม
อาหารไทยในประเทศญ่ีปุ่ น (Thai Education & Culture Center)  
   ๔. สถาบนัวิจัยและพัฒนา เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานสถาบนัวิจัยและพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๒๙)/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๓.๒ งานท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัตกิารอย่างหน่ึง 
   อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยได้ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง งานท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายให้อธิการบดีปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดอนัอยูใ่นอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัได้ โดย
มีสาระส าคญัดงันี ้

   ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑(๒๘)/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ขอหารือท่ีประชมุเร่ือง การมอบหมายงานให้อธิการบดีด าเนินการแทน เน่ืองจากการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๘/๒๓ 

ประชมุในแตล่ะครัง้มีเร่ืองท่ีต้องพิจารณาเป็นจ านวนมากซึง่สภามหาวิทยาลยั ควรพิจารณาในเร่ืองท่ีเป็นเชิง
นโยบาย ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ นัน้ควรมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการแทน ซึ่งท่ีประชุมได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลยัพิจารณาทบทวนจากอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย  
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึง่งานบางอยา่งสามารถมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดอนัอยู่ใน
อ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้อธิการบดีด าเนินการ
เพียง ๑ เร่ือง ได้แก่ การอนมุตัิให้ปริญญาทัง้นีท่ี้ประชมุสภามหาวิทยาลยัเห็นควรมอบคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั  เป็นผู้พิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ นัน้  ในการนี ้ส านกังานเลขานุการ
สภามหาวิทยาลยัน าเสนอเร่ืองดงักล่าวตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี 
๓(๒๗)/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และท่ีประชมุมีความเห็นว่าอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั
นัน้ควรเป็นอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัโดยมีข้อเสนอแนะว่าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั
ควรปรับกระบวนการน าเสนอให้มีความกระชับและกลั่นกรองวาระการประชุมก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา งานท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมายให้
อธิการบดีปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดอนัอยูใ่นอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัได้ 
 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมเก่ียวกับการเข้าร่วม

ประชมุเร่ืองบทบาทของเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั จดัโดยสถาบนัคลงัสมองแห่งชาติ  จึงได้น าแนวคิดการ
จดัระเบียบวาระการประชมุเพ่ือให้การประชมุสภามหาวิทยาลยัมีความกระชบัและไม่ใช้เวลาในการประชมุมาก  
โดยน าเสนอระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา แบง่ออกเป็น 
    ๑) พิจารณาเชิงนโยบายและแนวทางในการพฒันา  โดยเร่ืองท่ีน าเสนอจะ
มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลยัโดยอธิการบดี 
    ๒) พิจารณาเพ่ืออนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ เป็นเร่ืองท่ีสภามหาวิทยาลยั
จะต้องอนมุตั ิ
    ๓ )  พิ จ า รณา เ พ่ื อ ทั ก ท้ ว ง  คื อ  เ ร่ื อ ง ท่ี ผ่ า น ก า ร พิ จ า รณา จ า ก
คณะอนกุรรมการ หรือคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ มาแล้ว น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิหรือให้
ความเห็นชอบ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัจะไม่พิจารณาในรายละเอียด หากกรรมการมีข้อทักท้วงใน
ประเดน็ใดจะพิจารณาในประเดน็นัน้ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๙/๒๓ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ จะมีลักษณะคล้ายกับเพ่ือทักท้วง คือ ระเบียบ
วาระใดท่ีแจ้งให้ทราบและกรรมการได้ศึกษาข้อมูลแล้ว โดยไม่มีข้อซกัถามจะถือว่าท่ีประชุมรับทราบโดย
อตัโนมตั ิ
 ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ เป็นการแจ้งก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ งานท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอนัอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัได้  โดยให้มีการจดัระเบียบวาระตามท่ี
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

            ๔.๑ การเตรียมการปิดการด าเนินงานศูนย์การศึกษานอกท่ีตัง้ พษิณุโลก 
      

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การเตรียมการปิดการด าเนินงาน
ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ พิษณโุลก โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน พิษณุโลก ได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน และสอดคล้องกับความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงได้มี
แนวนโยบายในเร่ืองของการประมูลการจัดบริการอาหารบนรถไฟ และการบริหารโรงแรมลาพาโรมา โดยได้
ด าเนินการจดัการศึกษาในหลกัสูตรอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเพ่ือตอบสนองเป้าหมายดงักล่าว โดย
ความร่วมมือกับบริษัท กริช อินทรา (๑๙๘๙) จ ากัด ซึ่งด าเนินกิจการของโรงแรมลาพาโรมา มหาวิทยาลัย
พิจารณาว่า นกัศึกษาหลกัสูตรดงักล่าวจะสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท่ีโรงแรมลาพาโรมาได้ รวมทัง้การ
ให้บริการอาหารและขนมอบของส านกักิจการพิเศษจะสามารถรองรับการประมลูงานจดับริการอาหารบนรถไฟ จึง
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาจนถึงปัจจุบัน  แต่เน่ืองจากสภาวะการแข่งขัน และการ
ด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนนกัศึกษาลดลง และไม่สามารถประมูล
งานบริการอาหารบนรถไฟได้  ซึง่หากศนูย์ยงัด าเนินงานอยู่จะส่งผลถึงความอยู่รอดขององค์กร และส่งผลถึง
งบประมาณท่ีต้องเสียไปโดยไมคุ่้มคา่ จึงขออนมุตัิจากสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ปิดการด าเนินงาน
ของศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้ พิษณโุลก ตัง้แตว่นัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยศนูย์จะมีสถานะเป็น
สถานท่ีจดัการเรียนการสอนของโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ กบักรมส่ง เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ.
พิษณโุลก ตอ่ไป 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ การปิดด าเนินงานศนูย์การศกึษา
นอกท่ีตัง้ พิษณโุลก ตัง้แตว่นัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  

 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๑๐/๒๓ 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. ขอให้มหาวิทยาลัยดูแลบุคลากร และอาจารย์ ให้เรียบร้อย โดยให้ความเป็นธรรมกับบุคคล

ดงักลา่ว และควรแจ้งให้ประชาคมทราบเร่ืองการปิดศนูย์การศกึษาด้วย 
๒. การท่ีขออนมุตัิปิดศนูย์การศกึษานัน้เป็นเร่ืองท่ีดี ท าให้ทราบว่ามหาวิทยาลยัได้มีการประเมินผล

การด าเนินงานของศนูย์การศกึษา จะเป็นการดีถ้าหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัด าเนินการเชน่นีด้้วย 
 

 มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ การปิดศนูย์การศึกษานอกท่ีตัง้ พิษณุโลก ตัง้แตว่นัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป  

 

 ๔.๒ การพจิารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 สรุปเร่ือง  ท่ีประชมุให้ถอนวาระ ๔.๒ การพิจารณาคดัเลือกบคุคลเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
ในคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ออกไปก่อน เน่ืองจาก ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดสุิต ว่าด้วย กรรมการผู้ทรงคณุวุมิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ “ให้
คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ ท่ีคุณสมบัติ ตามข้อ ๕ จ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิ” ซึ่งจ านวนสองเท่านัน้จะต้องมีบญัชีรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จ านวน ๓๐ ราย แต่บญัชี
รายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอในครัง้นีมี้เพียงจ านวน ๒๙ ราย ในการนี ้ จึงขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหารายช่ือเพิ่มเตมิให้เป็นไปตามข้อบงัคบั 
 

 มต ิท่ีประชมุ ให้ถอนวาระ และเสนอสภามหาวิทยาลยัในคราวตอ่ไป 
 

 ๔.๓ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง (ร่าง) การประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 
   ตามท่ี ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือจัดท าการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าสัง่ท่ี ๓/๒๕๕๔ สัง่ ณ วนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ เพ่ือจดัท าการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  โดยสภา
มหาวิทยาลยัได้พิจารณาก าหนดขอบเขตการประเมินกลา่วคือ 
   ๑. เลือกตามอ านาจและหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย        
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  สองประการ ได้แก่   



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๑๑/๒๓ 

     ๑.๑ การก าหนดนโยบายและอนมุตัิแผนพฒันาของมหาวิทยาลยัเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๑.๒ ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิด
สอนของมหาวิทยาลยัและตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
   ๒. ก าหนดรูปแบบการประเมินตามรูปแบบท่ี ๑ ได้แก่ 
    ๒.๑ พิจารณาอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และระบปุระเดน็หลกัท่ีต้องการประเมิน 
    ๒.๒ ระบุวิธีท่ีต้องการจะใช้เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลยั ซึง่จะรวมถึงเป้าหมายท่ีต้องการจะเห็น และกรอบเวลา 
    ๒.๓ ก าหนดระดับความส า เ ร็จ  ( เช่น  ๑  - ๕  ตามความหมายท่ี              
สภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร) 
    ๒.๔ พิจารณาให้ออกแบบการติดตามผลในรูปของตารางท่ีจะท าให้เข้าใจ
จดุเน้นได้ง่ายและด าเนินงานได้โดยสะดวก 
    ๒.๕ พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตอ่ไป 
 

   คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางดงักล่าว โดยมีรายงานการประเมิน
ตนเองประกอบด้วยสาระส าคญั ๒ ส่วน คือ ๑) ก าหนดระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั ๒) 
ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั  
    

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตเก่ียวกับข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลยัวา่ ข้อความท่ีระบวุา่ สภามหาวิทยาลยัควรเปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมร่วมกับประชาคมในรูปแบบต่าง ๆ นัน้  ในบางมหาวิทยาลัยจะจัด
ประชุมร่วมกันโดยมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั คณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพบปะสงัสรรค์
และสร้างความคุ้นเคยกนั หรืออาจจะเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ในประเด็นท่ีให้ความสนใจมาบรรยาย  รวมทัง้
ให้แก้ไข หน้า ๙ ข้อ ๒ ๑) พิจารณาอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา แก้ไขเป็น “พิจารณา
อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๑๒/๒๓ 

      ๔.๔ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิ จ านวน  ๓  ราย 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างในสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

   ด้วยเลขานุการสภาวิชาการขอน าเสนอ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย -
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิจ านวน ๓ ราย จ าแนกได้ดงันี ้

   ๑. ผู้ ท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ  จ านวน  ๑ ราย  

   ๒. ผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน ๒ ราย 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   ๑. ผู้ ท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน ๑ ราย คือ อาจารย์อรรฆ
พนัธ์  เธียรถาวร  ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจยั  เร่ืองแนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ขนมไทย  และต ารา 
เร่ืองกราฟิกส าหรับสภาพแวดล้อม ซึ่งฝ่ายเลขานกุารฯ ได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน
รายวิชา ๕๕๔๑๗๐๑ ออกแบบกราฟิก ๑  (ผ่านเกณฑ์เป็นผู้ ช านาญในการสอน) และพิจารณาผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิมีมติเห็นชอบใ ห้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  ตัง้แต่วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยรับ
ผลงานทางวิชาการฉบบัแก้ไขครัง้สุดท้าย และให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาเพ่ือทราบ  โดยมีสรุปผลการ
ประเมิน  ผา่นเกณฑ์การประเมิน   

 ๒. ผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน ๒ ราย คือ ผู้ขอ    ทัง้ 
๒ ราย ขอก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอท่ี
ประชมุคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  มีมติไม่
ผา่นเกณฑ์  เน่ืองจาก ก.พ.อ.ก าหนดหลกัเกณฑ์ว่า การแตง่ตัง้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดย
วิธีปกต ิผลงานทางวิชาการต้องมีระดบัคณุภาพดีทัง้สองเล่ม สรุปผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.พ.อ.
ก าหนด เน่ืองจากงานวิจยัมีระดบัคณุภาพดี และต ารามีระดบัคณุภาพพอใช้    

 

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๑๓/๒๓ 

๑. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตัง้ อาจารย์อรรฆพันธ์  เธียรถาวร ให้
ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  ทัง้นี ้ ตัง้แต่วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓        
ซึง่เป็นวนัท่ีมหาวิทยาลยัรับผลงานทางวิชาการฉบบัแก้ไขครัง้สดุท้าย   

๒. ไม่อนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน  ๒ 
ราย 
  

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดี ออกค าสั่งแต่งตัง้ อาจารย์อรรฆพันธ์  เธียรถาวร        
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็น
ต้นไป และไม่อนุมัต ิให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน ๒ ราย 

 

๔.๕ การพจิารณาเพิ่มเงนิเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี  
  มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

   ต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปีที่ ๒ 
   (รอบ ๑๒ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา น าเสนอเร่ืองการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปีท่ี ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ ท่ี  ๗(๑๐)/๒๕๕๒            
เม่ือวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชมุได้มีมติให้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้
ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาเพิ่มเงินเดือน
รายปี  โดยมีการประเมินหกเดือนตอ่ครัง้ และการเพิ่มเงินเดือนรายปี เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕  ต่อปี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เร่ือง อตัราเงินเดือนผู้บริหารจากบคุคล ท่ีมิได้เป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ จากการประชมุของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนราย
ปีของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ประเมินต าแหนง่อธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีวิธีการพิจารณา ดงันี ้

๑. การประเมินอธิการบดีมีกรอบการพิจารณา ดงันี ้
 ๑.๑  ปริมาณงาน คณุภาพงาน และผลผลิตของงาน    
  ๑.๒  กรอบแนวคดิในการพฒันามหาวิทยาลยัตามสญัญาจ้าง 
  ๑.๓  พิจารณาจากผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
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  ๑.๔  พิจารณาจากผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผลการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  ๑.๕  พิจารณาข้อมูลจากการเชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทัง้ 
เชิญผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมูลการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
 ๒. การประเมินรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีกรอบการพิจารณาดงันี ้
  ๒.๑ พิจารณาจากผลการประเมินของอธิการบดี  

 ๒.๒ พิจารณาจากผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.)  
 ๒.๓ พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  
 ๒.๔ พิจารณาข้อมลูจากการเชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเติม รวมทัง้ เชิญ

ผู้ รับการประเมินและผู้ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมลูการบริหารงานเพ่ือประกอบการพิจารณา   
   ซึง่คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ตามเกณฑ์การประเมิน  ๓  ด้าน  ได้แก่ 

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

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ด ารงต าแหน่งท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งอธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  โดยพิจารณา
ตามวิธีการประเมินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีผู้ รับการประเมิน ดงันี ้
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพนัธิน    ต าแหนง่อธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฏารมณ์ จฑุาภทัร     ต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 สรุปผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปีที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี ้
 ๑. ต าแหน่งอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  – 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัสูงกว่ามาตรฐาน  การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิด
เป็นร้อยละ ๖.๙๕  ของเงินเดือน 
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 ๒. ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์  ดร .ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร                  
(๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)  ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน               
การเพิ่มเงินเดือนรายปีคดิเป็นร้อยละ ๕.๒๗  ของเงินเดือน 
 

 จากการประชุม คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. ควรก าหนดนโยบายและแนวทางการก้าวสู่อาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน  รวมทัง้ ส่ือสารให้หน่วยงานและประชาคมน าไปปฏิบัติ   โดยด าเนินการในเร่ือง         
ตา่ง ๆ ดงันี ้

 ๑) เร่งรัดให้บคุลากรและนกัศกึษามีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษา ท่ี
เป็นสากลมากกว่าหนึ่งภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดยให้สถาบนัภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนา
บคุลากร และให้แตล่ะหลกัสตูรสอนเป็นภาษาองักฤษอยา่งน้อยภาคเรียนละหนึ่งรายวิชาโดยเฉพาะหลกัสตูร
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
  ๒) พัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเป็นสากล โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย           
ตา่ง ๆ ในอาเซียน และให้สามารถโอนหนว่ยกิตระหวา่งมหาวิทยาลยัในภมูิภาคอาเซียนได้ 
  ๓) จดัให้มีทนุการศึกษาให้กับนกัศกึษาในประเทศอาเซียน โดยระดมทุนจาก
หลาย ๆ แหลง่ เชน่ กระทรวงการตา่งประเทศ  และแหลง่ทนุจากภาคเอกชนอ่ืน ๆ  
 ๒. ควรมีการประสานแผนการบริหารจัดการด้านต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการด าเนินงาน เช่น การฝึกอบรมและการศกึษาดงูานของ
บคุลากรและนกัศกึษาในตา่งประเทศ การท าความร่วมมือกบัสถาบนัในตา่งประเทศ รวมทัง้ควรมีการศกึษา
ข้อมลูเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ   

๓.  ควรปรับแผนการ รับนักศึกษา ใ ห้สอดคล้องกับสภาพความเ ป็นจ ริ ง                
โดยค านึงถึงบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  สถานท่ี  งบประมาณ  และจุดคุ้มทุน  รวมทัง้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ๔. มหาวิทยาลยัควรสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการท าวิจยัให้มากยิ่งขึน้  โดยเน้นใน 
สาขาวิชาท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  รวมทัง้ควรให้ความสนใจในเชิงสหวิทยาการ 
 ๕. เสนอแผนธุรกิจประจ าปีของส านกักิจการพิเศษ และโครงการพิเศษต่างๆ  ก่อน
เร่ิมปีงบประมาณใหม่ โดยแสดงประมาณการรายรับ – รายจ่าย การประเมินผลรวมทัง้การบริหารจัดการ
ความเส่ียง และเสนอผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสหรือราย ๖ เดือน ตอ่สภามหาวิทยาลยั 

๖. แนวทางในการเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลยั โดยการขยายตลาดออกสู ่
ภายนอก เช่น การจดัเลีย้งนอกสถานท่ีของโรงแรม การบริการอาหารกล่อง เป็นต้น และการจดัศกึษาดงูาน
ของนกัศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่มีศกัยภาพในการจา่ย   
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 ๗. การประชาสมัพนัธ์เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลยัควรด าเนินการในเชิงรุกให้
มากขึน้ เช่น เร่ืองเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  งานของส านกักิจการพิเศษ รวมทัง้ผลงานท่ีโดดเด่น
ของมหาวิทยาลยั เป็นต้น 

   

จากการประชุม คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ควรเป็นผู้น าในการสง่เสริมอาจารย์ออกสูแ่วดวงวิชาการภายนอกให้มากยิ่งขึน้  
เชน่ การน าเสนอผลงานวิชาการในระดบัชาต ิและนานาชาติ  รวมทัง้  สนบัสนนุให้มหาวิทยาลยัเป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุเชิงวิชาการ  เป็นต้น 

๒. ควรประสานงานระหว่างคณะ  ส านัก  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการตา่งๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เช่น  การแนะแนวการศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั  การพฒันางานส่งเสริม
วิชาการ  การพฒันาห้องสมดุ  เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายตามอตัลกัษณ์อยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ 

๓. ควรเร่งรัดการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิ TQF  รวมทัง้ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                      
   ๑. การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปีท่ี ๒  (รอบ ๑๒ เดือน) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของ          
ผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะ ข้อสงัเกต และข้อซกัถาม ดงันี ้ 
๑. เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีว่า มีวิธีการด าเนินการอย่างไร  โดยขอให้แยกผลการ

ประเมินกับผลการพิจารณาจากการประเมินควรเพิ่มเงินเดือนเท่าใด และเพิ่มค าอธิบายในส่วนของสรุปผล  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั  

๒. หน้า ๔ การประชาสมัพนัธ์ เชิงรุก ให้แก้ไขเป็น เชิงยทุธศาสตร์ 
๓. ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนฯ ควรน ามาเป็น KPI ของ

อธิการบดี เน่ืองจาก มีหลายข้อท่ีน ามาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ ควรมี
รายละเอียด Action Plan และ Mile store ซึง่บางข้อควรน าไปเป็นประเดน็สมรรถนะของอธิการบดี 
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 ค าชีแ้จง 
 นายนิคม  กฤษณรังคุณ  ในฐานะประธาน และดร.จักรพรรดิ  วะทา ในฐานะกรรมการของ
คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา ชีแ้จงวา่ การประเมินพิจารณาเพิ่มเงินเดือนได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ๓ ด้าน คือ ๑) 
ด้านสมรรถนะมืออาชีพ  ๒) ด้านบริหารจดัการ ๓) ด้านผลงาน  คณะกรรมการพิจารณาประเมินตามรายการ
ในแตล่ะด้าน โดยแบง่ออกเป็น ๕ ระดบั และน าผลการค านวณคะแนนจากการประเมินมาเทียบกบัระดบัการ
เพิ่มเงินเดือน ถ้าผ่านการประเมินอยู่ในระดบั ๑ และระดบั ๒ จะไม่มีการเพิ่มเงินเดือน การพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือนจะต้องมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ๓ คือมาตรฐาน  ระดบั ๔ คือสงูกว่ามาตรฐาน และระดบั ๕ คือ
สงูกว่ามาตรฐานมาก  โดยคณะกรรมการน าผลคะแนนระดบัจากการประเมินมาค านวณหาเงินเพิ่ม (%) ซึ่ง
เกณฑ์การประเมิน มีดงันี ้ 
 

ระดับ คะแนนระดับจากการประเมิน เงนิเพิ่ม (%) 
๕ ๔.๓๔-๕.๐๐ ๑๐.๐๑-๑๕.๐๐ 
๔ ๓.๖๗-๔.๓๓ ๕.๐๑-๑๐.๐๐ 
๓ ๓.๐๐-๓.๖๖ ๐.๐๑-๕.๐๐ 
๒ ไมพ่ิจารณาเพิ่มเงินเดือน ไมพ่ิจารณาเพิ่มเงินเดือน 
๑ ไมพ่ิจารณาเพิ่มเงินเดือน ไมพ่ิจารณาเพิ่มเงินเดือน 

 

 มต ิ ท่ีประชมุ ให้ความเหน็ชอบ การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ปีท่ี ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 
        ๑. อธิการบดี ผา่นเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัสงูกว่ามาตรฐาน และให้เพิ่มเงินเดือนราย
ปีร้อยละ ๖.๙๕ ของเดือน 
        ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัสงูกว่ามาตรฐาน และให้
เพิ่มเงินเดือนรายปีร้อยละ ๕.๒๗ ของเงินเดือน  
        ๓. น าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะแจ้งให้มหาวิทยาลยัทราบ 
 

 ๔.๖    การประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน 
  สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การประเมินผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๑๘/๒๓ 

 เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร
ท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา น าเสนอผลการประเมินรอบ ๖ เดือนและข้อสงัเกตการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี ๒ (รอบ ๖ 
เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๗(๑๐)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชุมได้มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของ  ผู้ด ารง
ต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปี  
โดยมีการประเมินหกเดือนตอ่ครัง้ และการเพิ่มเงินเดือนรายปี เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕   ตอ่ปี  ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เร่ือง อตัราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ จากการประชมุของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้
ด ารงต าแหน่งท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมิน
ต าแหนง่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มีวิธีการ
พิจารณา ดงันี ้

๑. การประเมินคณบดีมีกรอบการพิจารณา ดงันี ้
 ๑.๑  พิจารณาจากผลการประเมินของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
อธิการบดี  

 ๑.๒  พิจารณาจากผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.)  
 ๑.๓  พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  
 ๑.๔  พิจารณาข้อมูลจากการเชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทัง้ 

เชิญผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมูลการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  
 คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดี
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยพิจารณาตามกรอบการประเมินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีผู้ รับการ
ประเมิน ดงันี ้

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์  ณ พทัลงุ    ต าแหนง่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สกุปลัง่   ต าแหนง่คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๑๙/๒๓ 

 สรุปผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี ้
 ๑. ต าแหนง่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์  ณ พทัลงุ  (วนัท่ี 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ – ๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๓) ผา่นเกณฑ์การประเมิน อยูใ่นระดบัสงูกวา่มาตรฐาน 
 ๒. ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สกุปลัง่ (วนัท่ี 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ – ๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๓) ผา่นเกณฑ์การประเมิน อยูใ่นระดบัสงูกวา่มาตรฐาน 
 

 จากการประชุม คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. ในการเปิดสอนของแตล่ะหลกัสตูรควรมีการวางแผนระยะยาว โดยเฉพาะในเร่ืองบคุลากร สถานท่ี 
เคร่ืองมือ และวสัดคุรุภณัฑ์ เพ่ือสามารถรองรับนกัศกึษาได้ โดยค านงึถึงจดุคุ้มทนุด้วย    

๒. หลกัสตูรวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
       ๑) ควรมีการเปิดสอนรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองส าอางในกลุ่มวิชาเลือก เพ่ือให้นกัศึกษาใน
คณะอ่ืน ๆ สามารถเลือกเรียนได้ และควรเปิดสอนหลักสูตรระยะสัน้ให้กับบุคคลทั่วไปในระดับ
ประกาศนียบัตรหรือสัมฤทธิบัตร ทัง้นีอ้าจเชิญผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญจากบริษัทผู้ ผลิตหรือผู้ จ าหน่าย
เคร่ืองส าอางมาเป็นวิทยากรได้  
       ๒) ควรให้การสนบัสนนุอาจารย์ท างานวิจยัในเร่ืองวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางมากขึน้ โดยมีการ
หาทนุจากแหลง่อ่ืน ๆ  
       ๓) ในการจดัท าหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั ควรมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจดัท าหลกัสตูรด้วย เพ่ือ
รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการมีงานท าของนกัศกึษา เม่ือส าเร็จการศกึษา   
 ๓. หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจดัท าหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกัสตูรสากล เพ่ือ
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
   

 จากการประชุม คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. แผนการรับนกัศกึษาควรมีการค านงึถึงจดุคุ้มทนุด้วย 
 ๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษควรมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน ด้านภาษาอังกฤษให้กับหลักสูตรท่ี
เก่ียวข้องกับอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาองักฤษ เช่น อาหาร การ
บริการ และการทอ่งเท่ียว  
 ๓. แตล่ะหลกัสตูรควรเปิดสอนเป็นภาษาองักฤษอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งรายวิชา เพ่ือสอดรับกบั
นโยบายการเปิดเสรีทางการศกึษาของอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๒๐/๒๓ 

 ๔. ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น สาขาวิชาการแปลให้เป็นท่ีแพร่หลายมากขึน้ 
เน่ืองจากเป็นความต้องการของตลาด 
 ๕. ควรสนบัสนนุหลกัสตูรภาษาองักฤษให้มีห้องปฏิบตักิารทางภาษาของตนเอง 

 

  จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็น 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี ๒ (รอบ ๖ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
 

 มติ  ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี ๒ (รอบ ๖ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัสงูกวา่มาตรฐานและให้น าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะแจ้งให้มหาวิทยาลยัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
                  

 ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีคณะกรรมการส่ง เส ริม กิจการมหาวิทยาลัยไ ด้ รับการแต่งตัง้จาก                 
สภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ คณะกรรมการ
สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  มีภาระหน้าท่ี  
   (๑) ส่งเสริม  สนบัสนนุ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลยัเพ่ือพฒันา
แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
   (๒)  เสนอความเห็นเก่ียวกบันโยบายและแผนพฒันาการจดัการอดุมศกึษาเพ่ือการ
พฒันาท้องถ่ิน  
   (๓)  สง่เสริมให้มีทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์  ให้มีโอกาสศกึษา
ในมหาวิทยาลยัอนัเป็นการสนบัสนนุความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 
   (๔)  ส่งเสริม  สนบัสนุนการสร้างสมัพนัธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั
กบัประชาชน   



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๒๑/๒๓ 

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  ตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ 

 

   จึงน า เสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ  รายงานผลการด า เนินงานของ
คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยว่า (๔) 
ส่งเสริม  สนบัสนนุการสร้างสมัพนัธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลยักบัประชาชน นัน้ ขอให้รวมถึง
ประชาคมภายในของมหาวิทยาลยัด้วย 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๒  การด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ การบริหารการศึกษา รุ่นท่ี ๔ 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การด าเนินงานโครงการจัด
การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา รุ่นท่ี ๔ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้ บริหารประจ าการให้ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้ บริหารการศึกษา ผู้ บริหาร
สถานศกึษาและบคุลากรทางการศกึษาให้มีมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของวิชาการและวิชาชีพตามท่ีครุุ
สภาก าหนด คือ จะต้องเป็นนกับริหารท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลง
ให้สอดคล้องกบัสงัคมไทยและสงัคมโลก โดยมีคณุธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร 
ทัง้มวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคท่ีสังคมมีการ
แข่งขนัสูง โดยได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปีละ ๙๖๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหม่ืนบาท
ถ้วน) และได้ด าเนินโครงการไปแล้วจ านวน ๗ รุ่น  รุ่นท่ี ๑ - ๔ เป็นโครงการท่ีใช้หลกัสตูรกลางของสถาบนัราช
ภฏั ส่วนรุ่นท่ี ๕-๗ ใช้หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ท่ีได้จดัท าและพฒันาขึน้ใหม่และผ่านการ
รับรองหลกัสูตรจากครุุสภาเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ การด าเนินงานโครงการในรุ่นท่ี ๕ จึงปรับเปล่ียนช่ือเป็น รุ่นท่ี ๑ 
รุ่นท่ี ๖ เป็นรุ่นท่ี ๒ และรุ่นท่ี ๗ เป็นรุ่นท่ี ๓ ตามหลกัสตูรใหม่ ปี ๒๕๕๑ และจะด าเนินการโครงการตอ่เน่ืองใน
รุ่นท่ี ๔ ให้กับบุคลากรครู บคุลากรทาง การศึกษาโรงเรียนราชินีบน ประจ าภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๓ จ านวน ๑๘ 
คน โดยใช้งบประมาณสนบัสนนุจากโรงเรียนราชินีบน 

   

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การด าเนินงานโครงการจดัการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา รุ่นท่ี ๔ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๒๒/๒๓ 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะเก่ียวกบั การด าเนินงานโครงการจดัการศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นท่ี ๔ ว่า ส านกังานเลขาธิการครุุสภาได้มีหนงัสือ
แจ้งมติยกเลิกการให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมหาวิทยาลยัได้ มี
หนงัสือขออนุญาตด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ในส่วนนี ้ครุุ
สภาได้มีหนงัสืออนญุาตให้มหาวิทยาลยัด าเนินการได้หรือไม่ หากได้รับหนงัสืออนญุาตให้ด าเนินการได้แล้ว 
ขอให้รายงานสภามหาวิทยาลยัทราบด้วย 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนนีม้หาวิทยาลัยได้
ตรวจสอบกบัคณะครุศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้น ารายงานการประชมุของคณะกรรมการครุุ
สภาท่ีครุุสภาอนมุตัใิห้ดแูล้ว  แตเ่น่ืองจากรายงานการประชมุดงักลา่วยงัไม่ได้รับรองรายงานการประชมุ เม่ือ
รับรองรายงานการประชมุครุุสภาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนงัสือสง่มาให้มหาวิทยาลยัทราบ 
  

ท่ีประชมุรับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

  ๖.๑  ผลงานวิจัยเก่ียวกับพืชท่ีมีฤทธ์ิในการต้านมะเร็งล าไส้ใหญ่ ผลงานของ 
   ดร.ทวัิตถ์ กุลชนะภควัต อาจารย์ประจ าหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 สรุปเร่ือง  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี ได้แจ้งท่ีประชุมเ ร่ือง          
ผลงานวิจยัเก่ียวกับพืชท่ีมีฤทธ์ิในการต้านมะเร็งล าไส้ใหญ่ ผลงานของ ดร.ทิวตัถ์ กุลชนะภควัต อาจารย์
ประจ าหลักสูตร เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ด้วย ดร.ทิวัตถ์                
กลุชนะภควตั อาจารย์ประจ าหลกัสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ค้นพบสารใหม ่4 ชนิด ใน”quinoa Will” พืชตระกลูอเมริกาใต้ ซึง่มีฤทธิ ต้านมะเร็งล าไส้ใหญ่ เป็นคนแรกของ
โลก และยงัได้รับการยกยอ่งระดบันานาชาต ิในเร่ืองของผลงานวิจยั ซึง่จากการศกึษาในพืชชนิดนีพ้บว่า เป็น
พืชท่ีไม่มีพิษ และสามารถรับประทานได้ โดยคนทางอเมริกาใต้และชาวชิลี นิยมน าไปรับประทานและน าไป
ท าอาหารท าเป็นสว่นผสมตา่งๆ จากการทดลองสารชนิดนี ้ท่ีน ามาทดลองกบัเซลล์เนือ้เย่ือของมนษุย์พบว่ามี
ฤทธ์ิต้านมะเร็งล าไส้ใหญ่ ซึ่งใช้เวลาวิจยันานถึง ๒ ปี ๘ เดือน ผลงานวิจยัข้างต้นได้เขียนเป็นบทความทาง
วิชาการในหวัข้อ “ฤทธ์ิทางชีวภาพและเคมีของซาโปนิน”ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Phytochemistry Review 
ของส านกัพิมพ์ Springer จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งวารสารดงักล่าวติดอนัดบัท็อป ๒๕  บทความยอด
เย่ียมของอเมริกา และทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ ยงัได้ให้เกียรติเชิญ ดร .ทิวตัถ์ กุลชนะ
ภควตั เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอีกด้วย   



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๓๐)/๒๕๕๔                              ๒๓/๒๓ 

  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับ การประชาสมัพันธ์ผลงานวิจัยดงักล่าวควรเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่ง  ๆ  เชน่ทางส่ือโทรทศัน์ หรือวิทย ุเป็นต้น 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
  
       (นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกลู) 
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ                  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
  
        (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)                                 
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


