
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

๑. นายมานิจ สุขสมจติร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

     ประธาน 

๒.  นายนิคม กฤษณรงัคุณ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  อุปนายกสภา 

๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา

๕. นางอรสา คุณวัฒน ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๖. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๗. นายนิคม ระวียัน ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๘. นายเสกสรรศ ์ รอยลาภเจริญพร   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๙. ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ด า ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๐. ดร. จักรพรรด ิ วะทา ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๑.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

     กรรมการสภา 

๑๔. ดร.จรินทร ์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

   มหาวิทยาลัย  กรรมการสภา 

๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์   จันทร์เจริญ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๘. นายสวงค์ บุญปลูก ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการสภา 

๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผูแ้ทนคณาจารย์      กรรมการสภา 

๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์ ผูแ้ทนคณาจารย์        กรรมการสภา  

๒๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผูแ้ทนคณาจารย์   กรรมการสภา 

๒๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผูแ้ทนคณาจารย์        กรรมการสภา 

๒๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒/๒๕ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 

๑. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมศิรีสอาด ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

๒.  รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๓.    ดร.วราน ี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศกึษา 

๔. ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

๕. ว่าที่พันตรี ดร.ชาญเดช ผุงศริ ิ รองผูอ้ านวยการฝา่ยนโยบายและแผน 

    ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ หัวหนิ 

๖. นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักศกึษา 

    ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ หัวหนิ 

๗. ดร.พันชัย เม่นฉาย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์รัญจวน ประวัติเมอืง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๙. นายอมรเทพ สีบุญเรือง ผูจ้ัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรฯ 

๑๐. นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๑๑. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     

                                                                            ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๒. นางจันทรา เลิศอนันต ์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

       ๑.๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏสวนดุสิต 
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง ประกาศส านักนายก 

รัฐมนตร ีเรื่อง แตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมานิจ  สุขสมจิตร       

ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามประกาศ

ส านักนายกรัฐมนตร ีลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ นั้น เนื่องจาก นายมานิจ สุขสมจิตร ได้ด ารงต าแหน่ง

มาครบก าหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๓/๒๕ 

 

แต่งตั้ง นายมานิจ สุขสมจิตร ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต่อไปอีกวาระ

หนึ่ง และได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ตอ่ไปแล้ว 

   บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารง

ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

แตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

       ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน

ของศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ หัวหนิ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ได้แก่     

ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม และด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพลวัต โดยเป็นการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย รวมระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดท า

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓          

(๑ มิถุนายน ๒๕๕๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงาน

รวมทั้งน าเสนอทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ หัวหนิ ในอนาคต 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  รายงานผลการด าเนินงานของ             

ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ หัวหนิ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  
 

 ว่าที่พันตร ีดร.ชาญเดช ผุงศริิ รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง         

หัวหิน รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓                

มีรายละเอียดดังนี ้

   ในปีการศกึษา ๒๕๕๓  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะต้องมีระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๒ และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ และ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๔/๒๕ 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และติดตามคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ       

ปี ๒๕๕๓ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผลการด าเนินงานใน ๔ พันธกิจหลัก ได้แก่ 

๑. ด้านการผลิตบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมี ๓ แขนงวิชา ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการ

ท่องเที่ยว และธุรกิจการโรงแรม มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๒๓ คน และนักศึกษาส าเร็จการศึกษา

จ านวนทั้งสิน้  ๕๗๒  คน  

๒. ด้านการวิจัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย ในการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแบบพ านักระยะ

ยาวในอ าเภอหัวหิน และอ าเภอชะอ า เรื่อง “Looking  for paradise ? The phenomenon of "amenity 

migration" a case study in the  Cha-am /Hua  Hin r eg ion,  Tha ila nd ” ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเวียนนา ก าลังด าเนินการเพื่อร่วมกันจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับ

นานาชาติในด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะน าเสนอผลการวิจัยดังกล่าวด้วย 

 ๓. ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มีการนิเทศและ

ติดตามผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน ๒ 

โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอบรม

ข้าราชการครู การใชส้ื่อคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีทางการศกึษา  

 ๔.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ด าเนินการโครงการเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนและการสอน รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยน

ศลิปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-จีน โครงการการแสดงนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาค เป็นต้น 

 การประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  

ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ  โดยได้มีการซักซ้อมเตรียมการประเมินเพื่อ

รองรับการตรวจคุณภาพการศกึษาภายในจากกรรมการที่มาจากภายนอกก่อนที่จะรับการตรวจประเมิน

จริง ๒  ครั้ง และจากผลที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ สกอ. จ านวน  

๒๑ ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยที่ ๔.๓๗ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

สมศ. จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยที่ ๓.๙๑ และด าเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เนื่องจากเตรียมพร้อมในการด าเนินงานตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) มาเป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการการศกึษาอีกด้วย 
 

 ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

 ๑. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกรายการบ่ายนี้มีค าตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ เมื่อ

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานภายนอกได้

รู้จักมหาวทิยาลัยดียิ่งขึ้น 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๕/๒๕ 

 

 ๒. จากการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอก

ที่ตั้ง หัวหิน เมื่อวันที่ ๔–๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อติดตามการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวนโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา อาทิ 

ต าแหน่งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่สังกัดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ซึ่งยังมีจ านวนน้อย และ

ปัญหาการใช้พื้นที่  หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง  

 ๓. ควรเพิ่มทิศทางการด าเนินงานในอนาคต  โดยก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานไว้ เพื่อเป็น

ทิศทางในการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ๔. หน้า ๑๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง แต่ละแห่ง มีลักษณะ

โครงสรา้งเหมอืนกันหรอืไม่  เนื่องจากตามโครงสร้างไม่พบการเชื่อมโยงบริการวิชาการระหว่างคณะกับ

ศูนย์การศกึษาฯ ถ้ามีสว่นเกี่ยวข้องกันควรจะเพิ่มเติมคณะด้วยหรอืไม่  

 ๕. หน้า ๔ ค าว่า “เงินบริหารกาย” ควรใช้ค าอื่นที่มีความเหมาะสม เช่น โครงการเสริมสร้าง

สุขภาพ เป็นต้น 
   

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดี และรองศาสตราย์ ดร.ณัฐฏารมณ์ จุฑาภัทร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตอบชีแ้จง ดังนี้ 

 ๑. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทุกศูนย์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ แต่ เนื่องจาก

อาจารย์ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลาการด าเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ  คือ อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด ารงต าแหน่งอาจารย์

และได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งอาจารย์บางท่านปฏิบัติงานอยู่ในปีที่ ๓ ปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยก็ให้

ค าแนะน าสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยท าผลงานอย่างน้อยปีละ ๑ เล่ม 

 ส าหรับอาจารย์ศูนย์หัวหิน เมื่อพิจาณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว

บางส่วนยังไม่สามารถท าผลงานทางวิชาการได้ มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาด้านการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน เพื่อต่อยอดไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป   

 ๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระบบเหมาจ่าย ส าหรับกิจกรรมของ

นักศึกษาจะมีการแยกเป็นหมวดสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกันเงินงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาเป็น

รายหัวเพื่อใช้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือการออกก าลังกาย ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงใช้ค าว่า 

เงนิบริหารกาย 

 ๓. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง แต่ละศูนย์มีความแตกต่างกัน การก ากับ

ดูแลของหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ของแต่ละศูนย์ คณะแต่ละ

คณะจะเป็นผู้ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะมีตัวแทนจากคณะร่วม

เป็นกรรมการด้วย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๖/๒๕ 

 

 ๔. ปัญหาการใช้พื้นที่ ตามที่กองทัพอากาศให้มหาวิทยาลัยย้ายที่ตั้งให้ไปอยู่พื้นที่ ๙ ไร่ด้านหลัง            

แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถย้ายที่ตั้งได้  เนื่องจากกองทัพอากาศยังไม่ได้ตกลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ     

ค่าก่อสร้าง  ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ยกพื้นที่ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต เป็นแม่งานในการจัดประชุมร่วมกันทุกฝ่าย อาทิ กองทัพอากาศ กรมธนารักษ์ สถาบัน   

การบินพลเรือน ผู้แทนจากจังหวัดประจวบขีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งไปยังกรม  

ธนารักษ์ว่า ในการจัดประชุมดังกล่าวถ้ากรมธนารักษ์เป็นประธานในการประชุม น่าจะได้ผู้เข้าร่วม

ประชุมตามวัตถุประสงค์มากกว่า และขณะนีอ้ยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ยินดีในการเป็นผู้ประสานงานในเรื่อง

ดังกล่าว ร่วมกับกรมธนารักษ์  

 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ             

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศกึษา และ ดร.สุรพล ศริิเศรษฐ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

หัวหนิ ประสานงานไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๕ 
 

 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๕            

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนดุสิต นั้น ในการนี ้ฝา่ยเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒

(๔๓)/๒๕๕๕  
 

 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๕ 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 คร้ังท่ี ๒(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตาม

ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๗/๒๕ 

 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒

(๔๓)/๒๕๕๕ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ไปยังหนว่ยงานตา่ง ๆ จ านวน  ๗  หนว่ยงาน แบ่งเป็น 

   ๑. หน่วยงานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ 

 ๑.๑ กองบริหารงานบุคคล เรื่อง แผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.

๒๕๕๕-๒๕๕๘) ตามบันทึกข้อความเลขที่ กบ.๕๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  

 ๑.๒ ส านักกิจการพิเศษ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ โรงแรมสวนดุสิต เพลส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับรางวัลเกียรติยศ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสเปน ตามบันทึกข้อความ

เลขที่ สนพ.๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 ๑.๓ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เรื่อง แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามบันทึกข้อความเลขที่  สภว.๙๑/

๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  

 ๑.๔ กองกฎหมาย ตามบันทึกข้อความเลขที่ กบ.๑๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๕๕  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่  

  ๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. หนว่ยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ หนว่ยงาน ได้แก่ 

 ๒.๑ กองนโยบายและแผน เรื่อง การขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ และ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๒.๒ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม –๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

 ๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัย (ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

บริหารงานยุติธรรมและสังคม) เรื่อง การขออนุมัติด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม และขออนุมัติเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่น ๒ 

ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
    

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๘/๒๕ 

 

 ๓.๒ ศักยภาพการเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
 

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ศักยภาพการเปิดสอน         

ณ ศูนย์การศกึษานอกสถานที่ตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๑๔ 

หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในการประชุมครั้ง

ดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ยังมิได้น าเสนอหลักสูตรที่จัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอก

ที่ตั้ง อีก ๔ หลักสูตร เนื่องจาก บางหลักสูตรงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ บางหลักสูตรเป็น

นักศึกษากลุ่มฝึกทดลองรูปแบบครูชนบทของคณะ และบางหลักสูตรต้องใช้หลักสูตรปี ๒๕๔๘ ซึ่งจาก

การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิมี ข้อเสนอแนะให้น าเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  

   ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ศักยภาพการเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง รวม ๓ หลักสูตร ดังตอ่ไปนี ้

๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้ง ล าปาง             

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอก

ที่ตัง้ สุพรรณบุรี  

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์

การศกึษานอกที่ตัง้ ตรัง  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ศักยภาพการเปิดสอน ศูนย์การศึกษา

นอกสถานที่ตัง้ จ านวน ๓ หลักสูตร 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา กล่าวว่า จากการตรวจประเมิน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  ควรน าหลักสูตรเสนอ                   

สภามหาวิทยาลัยใหค้รบทุกหลักสูตรที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะประธาน

ที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการเรียนของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยได้

น าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เช่น หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน สถานที่

จัดการเรียนการสอน ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์การตรวจประเมินของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง อาทิ หลักสูตร 

ศักยภาพการเปิดสอนทุกหลักสูตร จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 

โดยตรวจจากเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงต้องน ากลับมาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๙/๒๕ 

 

 การพิจารณา ที่ประชุมมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ๑. ควรระบุใหชั้ดเจนว่าเป็นหลักสูตรใหม่ หรอืใช้ควบคู่กันไประหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม ่

 ๒. จากเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ ๙.๑ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ควรระบุใหชั้ดเจนว่าเป็นศักยภาพหลักสูตร หรอือาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร เนื่องจากไม่ได้มรีะบุไว้ 

 ๓. ควรเพิ่มเติมข้อมูลด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อความชัดเจนในด้านเนื้อหาข้อมูลและง่ายต่อ

การตรวจประเมิน 

 ๔. ควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขงบประมาณ 
 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

 ๑. การตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ เป็นการตรวจตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และรูปแบบที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

 ๒. แบบฟอร์มในการจัดท าเอกสารประกอบ.. เป็นรูปแบบของ มคอ.๒ ซึ่งอยู่ในเล่มหลักสูตร ซึ่ง

ในการจัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษานอกสถาบัน จะต้องมีส่วนของศูนย์การศึกษาเพิ่มเติม เช่น 

อาคารสถานที่ งบประมาณ และเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วมหาวิทยาลัยจะน าเล่ม

หลักสูตรดังกล่าวไปรวมกับเล่มหลักสูตรใหญ่ 

 ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ตรัง คือ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร และทางศูนย์มีความเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรเดิมจึ งเปิดรับ

นักศึกษา ซึ่งเมื่อการตรวจเยี่ยมของผูท้รงคุณวุฒิ (Peer Visit) คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แจ้งว่าหาก

เป็นหลักสูตรใหม่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแล้วหนึ่งภาคเรียนเพื่อให้เกิดความ

ช านาญการขึ้น จงึไม่มกีารรับนักศกึษาใหม่ ในหลักสูตรใหม่ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จึงมีความเข้า

ที่คลาดเคลื่อนว่าในช่วงที่ปิดรับนักศึกษาไม่ต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่ทางคณะกรรมการตรวจ

ประเมินฯ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อความครบถ้วนตามกระบวนการ  

 ๔. ตารางงบประมาณตามแผน งบประมาณรายรับ เป็นการค านวณเงินงบประมาณแบบเหมา

จ่าย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น เงินบ ารุงการศึกษาทึ่คิดต่อหัวเป็นเงิน ๗,๐๐๐ 

บาท จะเก็บเพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร ส าหรับค่าธรรมเนียม คือ ค่าลงทะเบียน ซึ่งจะจ่ายเป็นราย

ภาคเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลต่อหัวเป็นเงิน ๘๐๐ บาท จึงท า

ให้ค่าลงทะเบียนมีตัวเลขที่สูงกว่าคา่บ ารุงการศกึษา  
 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ศักยภาพการเปิดสอน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๓ 

หลักสูตร ดังนี ้ 

 ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ล าปาง  

 ๒. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ สุพรรณบุรี 

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ตรัง  

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๐/๒๕ 

 

       ๓.๓ การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบรกิาร  

   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลง

ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ล าปาง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   เพื่อให้การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีความสมบูรณ์ชัดเจน ศูนย์

การศกึษานอกที่ตัง้ ล าปาง จงึขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ คน คือ 

   ๑. จากเดิม นายอรรถ  ขันสี เปลี่ยนเป็น  นางเบญจวรรณ  ตื้อตัน 

  ๒. จากเดิม นางสาวอนงค์ ใจแน่น เปลี่ยนเป็น นางสาววรัญญาภรณ์  ศรีสวรรค์
    

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์

ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ล าปาง 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเพิ่มเติม

ว่า เนื่องจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เดิมมีการจัดการ

เรียนการแบบ ๒:๒ คือ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยครึ่งหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ครึ่งหลักสูตร  ซึ่งตามเกณฑ์แล้วการจัดการเรียนการสอนที่                

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ครึ่งหลักสูตร ไม่ต้องมีศักยภาพ ณ ศูนย์การศึกษา ศักยภาพจะไปจาก

ส่วนกลาง ต่อมาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง มีอาจารย์อยู่แล้ว ๓ ท่าน จึง

จัดการเรียนการสอนทั้งหมดที่ศูนย์ล าปาง ฉะนั้น เมื่อส่งอาจารย์ที่มีรายชื่อตามที่ขออนุมัติ               

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นรายชื่ออาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งซ้ าจงึไม่สามารถด าเนินการได้ จงึควรเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง  
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่า ค าน าหน้านามของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ควรใช้ต าแหน่งทางวิชาการ เชน่ อาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เป็นต้น 
 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการศูนย์การศกึษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๑/๒๕ 

 

              ๓.๔ ความคืบหน้าการน าเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

 สวนดุสิต พ.ศ. ... 
 

        สรุปเรื่อง รองศาสตาราจย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร.

สุขุม เฉลยทรัพย์ น าเสนอที่ประชุมเรื่องความคืบหน้าการน าเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต พ.ศ. ... โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ การน าเสนอเรื่องมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น ขณะนี ้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอเรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต          

พ.ศ. ... ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 

๘ (กฎหมายการศกึษา) เมื่อเสร็จสิน้กระบวนการพิจารณาแล้วก็จะน าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
        

         ๔.๑     การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปรญิญากิตติมศักดิ์  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

   นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการ

พิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ว่า เนื่องจากการ

พิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า

ด้วยการให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ การด าเนินการใหก้ระท าเป็นการลับ  จึงขอให้วาระ

ที่ ๔.๑ การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็น

การบันทึกรายงานการประชุมลับ  และให้มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นการประชุมลับ 
 

        ๔.๒ ผลการก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณ 

   อายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการก าหนดจ านวนและ

ตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๒/๒๕ 

 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้

ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้อนุมัติ

แผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ในการประชุมครั้งที่ ๒(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น  
 

 การพิจารณา 

 ๑. คณะกรรมการฯ พิจารณาความขาดแคลนและความต้องการอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย จาก

ข้อมูลแผนอัตราก าลังสายผูส้อนระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตราก าลังขาด/เกิน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ าแนกตามคณะต่างๆ โดยมีรายละเอียดสรุปอัตราก าลังขาด/เกิน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แยก

ตามคณะ ดังนี ้
 

ระดับปริญญาตรี 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
อัตราก าลัง ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขาด เกิน 

ครุศาสตร ์ ศกึษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย  ๐ ๐ 

การประถมศึกษา  ๐ ๐ 

วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ี

 วทิยาศาสตรบัณฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ ๐ ๐ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ๐ ๐ 

เทคโนโลยเีคมี ๐ ๐ 

วทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง ๒ ๐ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ๒ ๐ 

สิ่งแวดลอ้มเมอืงและอุตสาหกรรม ๐ ๐ 

พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ ๐ ๐ 

มนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร ์

ศลิปศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ ๐ ๐ 

  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๐ ๐ 

  ภาษาไทย ๐ ๐ 

  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ๐ ๐ 

  รัฐศาสตร์ ๐ ๐ 

  รัฐประศาสนศาสตร์ ๒ ๐ 

 นติศิาสตรบัณฑิต นติศิาสตร์ ๐ ๑ 

     

     

     



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๓/๒๕ 

 

ระดับปริญญาตรี (ต่อ) 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 

อัตราก าลัง ปีพ.ศ. 

๒๕๕๕ 

ขาด เกิน 

วิทยาการจัดการ บัญชบัีณฑิต การบัญช ี ๐ ๔ 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๗ ๐ 

  การเงิน ๐ ๐ 

  การจัดการ ๐ ๐ 

  การตลาด ๐ 5 

  เลขานุการทางการแพทย์ ๐ ๑ 

 นเิทศศาสตรบัณฑิต นเิทศศาสตร์ ๐ ๒๔ 

โรงเรียนการท่องเที่ยว

และการบรกิาร 

 ศลิปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว ๐ ๐ 

ธุรกิจการโรงแรม ๐ ๐ 

ธุรกิจการบิน ๐ ๐ 

ออกแบบนทิรรศการและการจัดแสดง ๐ ๐ 

การจัดการงานบริการ(หลักสูตร

นานาชาติ ๒ ปริญญา) 
๐ ๐ 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ

บริการ 
๓ ๐ 

โรงเรียนการเรือน วทิยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ๔ ๐ 

เทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการ

บริการ 
๑ ๐ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ๐ ๐ 

เทคโนโลยกีารแปรรูปอาหาร ๐ ๐ 

โภชนาการและการประกอบอาหาร ๐ ๐ 

ศลิปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ ๐ ๐ 

รวมทั้งหมด ๒๑ ๓๕ 

 

ส าหรับอัตราก าลังที่ขาดมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่มีความจ าเป็นที่

จะต้องจัดหาอัตราก าลังเพิ่ม ดังนี้   

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางค์ และ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสนับสนุน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๔/๒๕ 

 

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์  หลักสูตรไม่มีความจ าเป็นต้องรับอาจารย์เพิ่มเนื่องจาก มีนักศึกษาไม่ครบ ๔ ช้ันปี 

เพราะในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรไม่เปิดรับนักศึกษา และใช้อาจารย์จากบัณฑติวิทยาลัยสนับสนุน 

๓. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สามารถใช้อาจารย์ประจ าคณะและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสนับสนุน 

  ๔. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ใช้วิทยากรจากภายนอก

สนับสนุน เชน่ วิทยากรจากสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทย 

๕. โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ

การบริการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สามารถใช้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรอื่นสนับสนุน 

   ๒.  ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓ และข้อ ๔ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมี

ความเห็นว่าตามแผนอัตราก าลังสายผู้สอนฯ มหาวิทยาลัยมีอัตราก าลังที่ขาด แต่มหาวิทยาลัยสามารถ

บริหารจัดการได้ โดยสามารถใช้อาจารย์หรือเกลี่ยอาจารย์ที่เกินจากคณะต่าง ๆ ที่มีวุฒิการศึกษาที่

เกี่ยวข้องท าการสอนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เชิญอธิการบดีชี้แจงถึงความต้องการของมหาวิทยาลัยและ

ได้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงไม่ก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่

จะเกษียณอายุราชการ และจะใหป้ฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

    จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณาไม่ก าหนดจ านวนและ

ตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะใหป้ฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยควรสื่อสารให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทราบ  ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕(๑) วรรคสอง ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผูด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

หรอืเทียบเท่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าว 
 

     มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ผลการพิจารณาไม่ก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะ

เกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๕/๒๕ 

 

                ๔.๓ โครงการอบรมหลักสูตรฟสิิกส์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น  

 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State University of Malang  

 ประเทศอินโดนเีซีย 
 

        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร

ฟิสิกส์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State University 

of Malang ประเทศอนิโดนีเซีย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ด้วยส านักงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

วิทยาการจัดการ เป็นผู้ประสานงานในโครงการอบรมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State 

University of Malang ประเทศอนิโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตครูมายาวนาน 

โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นครูมัธยมในสาขาวิชาฟิสิกส์ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ และพัฒนาความเป็นสากลให้กับนักศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม – 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการนี้ โครงการ

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข

ส านวนภาษาให้มีความถูกต้อง และปรับวัตถุประสงค์ให้มีความกระชับมากขึ้น พร้อมทั้งให้น าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ คณะผู้จัดท าโครงการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่

ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงน าเสนออสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการฯและ

อนุมัติเปิดการเรียนการสอนโครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State University of Malang ประเทศอนิโดนีเซีย 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ดร.พันชัย เมน่ฉาย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผูช่้วยศาสตราจารย์รัญจวน

ประวัติเมอืง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี ้

โครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น เป็นโครงการที่ได้รับความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย 

ระยะเวลาอบรม ๔ เดือน โดยจะมีนักศึกษา แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ หลักสูตรฟิสิกส์ จ านวน ๒๗ คน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน  ซึ่งนักศึกษาที่เรียนเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเป็นครูสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มาเรียนเพิ่มเติมเพื่อน าความรู้ไปสอนกับนักเรียน 

ในการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการด าเนินการ

ร่วมกันในการดูแลนักศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้จะได้รับใบประกาศนยีบัตร เนื่องจากเป็นการอบรม

ระยะสั้น  

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๖/๒๕ 

 

 การพิจารณา ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. ในการจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ในปีหน้าจะจัด

อบรมหรือไม่ มีแนวโน้ม หรือมีโอกาสเข้ามามหาวิทยาลัยรับมาด าเนินการ หรือเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีชื่อเสียงและความเก่งทางด้านอาหาร และ

การบริการ ท าให้มองเห็นภาพยังไม่ชัดเจน และมีแบบประเมินอาจารย์ให้นักศึกษาประเมินผลการสอน

หรอืไม่  รวมทั้งมนีักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมอบรมด้วยหรอืไม่ 

๒. นักศึกษาที่มาเรียนก็คืออาจารย์ การแลกเปลี่ยนก็คงเป็นระหว่างอาจารย์กับอาจารย์       

ซึ่งควรจะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปศกึษาด้วย หรอืมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน 

๓. ควรเตรียมก าหนดโครงการไว้เพื่อรองรับนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

เพื่อได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเตรียมศึกษาข้อมูลไว้ในการน านักศึกษาไปเข้าร่วม

โครงการต้องด าเนนิการอย่างไรบ้าง  

๔. ขอฝากผู้รับผิดชอบโครงการเขียนข้อมูลไว้ด้วยว่า เหตุใดมหาวิทยาลัยถึงเลือกประเทศ

อินโดนีเซีย สิ่งหนึ่งคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่งทางด้านฟิสิกส์ และด้านเศรษฐศาสตร์ และที่ส าคัญคือใน

กลุ่มอาเซียนด้วยกัน ๑๐ ประเทศ ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในอันดับหนึ่ง  ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับสอง 

จากการที่มหาวิทยาลัยต้องการอยู่กลุ่มหนึ่งกับประเทศอินโดนีเซีย  อีกประเด็นหนึ่งคือ ครูทางด้าน

วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะฟิสิกส์กับเศรษฐศาสตร์ ในระดับมัธยมค่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะของประเทศไทย 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการให้มหาวิทยาลัยอบรมเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่

อาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความส าคัญของ

มหาวิทยาลัยและค่อนขา้งเป็นรูปธรรม  

๕. หน้า ๖ เรื่อง budget ที่มีรายละเอียดค่า Melcoming /Farewell Function = ๑๕๐,๐๐๐ baht 

Management fees = ๒๐๐,๐๐๐ baht Wages & compensation = ๘๐,๐๐๐ baht Miscellaneous = 

๕๐,๐๐๐ baht ซึ่งค่าจา้ง ค่าตอบแทน และอื่น ๆ ควรจะรวมอยู่ในวิธีการจัดการ ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  

๖. โครงการที่ด าเนินการจัดอยู่ภายใต้โครงการใดบ้าง และโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถ้าน าไปเชื่อมโยงหรือสอดแทรกไว้ในแผนของมหาวิทยาลัยก็จะท าให้เห็นงาน

กว้างขวางขึ้น ถ้าครูวิทยาศาสตร์ และครูฟิสิกส์สามารถน าโครงการฯ ไปต่อยอดให้ครูของมหาวิทยาลัย 

หรือน าไปเชื่อมโยงกับ ซีมีโอ (SEAMEO) หรือซีเมค เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และเป็นตัวชีว้ัดได้อย่างชัดเจน 

๗. โครงการร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาไทย และ

นักศึกษาที่มาเรียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  ในการจัดอบรมต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน  และในกรณี

นักศึกษาน ารายวิชาที่เรียนไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้สอนจะต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ อาจารย์จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ     



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๗/๒๕ 

 

รองศาสตราจารย์ และแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ รายละเอียดจะต้องด าเนินให้เรียบร้อย

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. โครงการที่ด าเนินการควรจะประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วไป ถ้ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของ

การผลักดันในเรื่องอาเซียน 

๙.  ข้อมูลประกอบเพื่อให้เห็นภาพในการด าเนนิการชัดเจนยิ่งขึ้น นักศึกษาที่มาเรียนจะแบ่งเป็น 

๒ กลุ่ม กลุ่ม ๑ คือ กลุ่มครูฟิสิกส์  กลุ่ม ๒ คือ กลุ่มครูเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานของผู้เรียนจะแตกต่างกัน

ในการจัดการเรียนการสอนจะแยกกัน  การที่นักศึกษาเป็นครูมาเรียนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง

เนือ้หาควรจะเน้นในเรื่องวธิีสอน  
 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

รองศาสตราจารย์  ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน อธิการบดี  ในฐานะประธานสภาวิชาการ              

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัยพ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะประธานพันชัย 

เม่นฉาย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัญจวนประวัติเมือง     

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๑. อันดับแรกเป็นการสร้างความกระชับสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติม

ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าสู่ระดับอาเซียนได้ การที่

มหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนี่งของการท างานด้านให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียง ในการ

จัดการเรียนการสอนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ การ

ออกแบบการเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และได้เรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน 

โดยเฉพาะเรื่องภาวะเศรษฐกิจอินโดนีเซีย   

๒.  เหตุผลที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้นนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมี

บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ ค่อนข้างมาก            

แตม่หาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนวิชาเอกในด้านนี ้ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้เขียนวารสารต่างประเทศ

ตีพิมพ์และเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ จึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมที่เป็นสากลตามความถนัด 

ในการด าเนินการสว่นนีเ้ป็นแนวทางหนึ่งใน AEC ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นตัวบ่งชีอ้ีกหนึ่งตัวใน EdPEx 

๓.  รายวิชาที่เรยีนนักศกึษาจะน าไปเทียบโอนกับจ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย Malang ซึ่ง

เป็นผู้ออกแบบในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

คณะกรรมการด าเนินงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานวิเทศ

สัมพันธ์ จะด าเนนิกการตามกระบวนการตอ่ไป 

๔. ความร่วมมือเท่าที่ได้หารือ ต้องการที่จะน ารายวิชาที่เรียนในเมืองไทยไปเทียบกับจ านวน

หน่วยกิตกับของ Malang เป็นคอร์สที่ทางสวนดุสิตจัดเป็นคอร์สที่ทาง Malang ออกแบบการเรียนการ

สอนมาเพื่อที่จะน ามาใช้ในการเทียบโอนการเรียนของ Malang หลังจากที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว 

คณะกรรมการด าเนินงานทั้งทางด้านคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้องเดินเรื่องต่อเพื่อขออนุมัติตรงสว่นนั้น  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๘/๒๕ 

 

๕. ในอนาคตอาจจะมีโครงการสง่นักศึกษาไปศกึษาเรียนรู้ใน State University of Malang 
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการฯและอนุมัติเปิดการเรียนการสอนโครงการอบรม

หลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State 

University of Malang ประเทศอนิโดนีเซีย และขอให้ด าเนนิการตามข้อแนะน าของคณะกรรมการ  
 

                ๔.๔ การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของ 

 กองทุน สะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม 
   

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาให้กองทุน

สะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการ

พิเศษ กู้ยืม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ตามแผนธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุม ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ 

จะต้องรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปรัง โดยใช้เงินกู้แบบเบิกเกินบัญชีวงเงิน 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และจากการรายงานผลประกอบการปี ๒๕๕๔ ต่ออธิการบดี 

โครงการโรงสีขา้วได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในอัตราร้อยละ ๗.๖๒๕ ต่อปี เป็นจ านวน

เงินประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) อธิการบดีจึงมีนโยบายว่าการจ่าย

ดอกเบี้ยให้ธนาคารพาณิชย์นั้นผลประโยชน์ตกแก่เอกชน  แต่ถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยให้กองทุนสะสมเลี้ยง

ชีพส าหรับบุคลากรแล้วผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น โครงการโรงสีข้าว จึงได้เสนอขอ

กู้ยืมเงินต่อกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

เพื่อใช้ซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์นาปรัง จ านวน ๑,๐๐๐ ตัน ในราคาตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมี

ก าหนดรับซือ้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕   

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ในการ

ประชุม ครั้งที่ ๔(๓๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เงินกู้ยืม

จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) โดยปลอดการช าระ

เงินต้น ๓ เดือน เริ่มช าระเงินต้นในเดือนที่ ๔ และผ่อนช าระเสร็จสิ้นภายใน ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) ให้กับ

โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ วรรคสอง นอกจากการลงทุนตามวรรคหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยจะน าเงนิลงทุนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสม

เลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษกู้ยืม 

จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) โดยปลอดการ

ช าระเงนิต้น ๓ เดือน เริ่มช าระเงินต้นในเดือนที่ ๔ และผอ่นช าระเสร็จสิน้ภายใน ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๙/๒๕ 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานกองทุน

สะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการให้โครงการโรงสีข้าว กู้ยืมเงินที่ผ่านมา การ

ช าระหนี้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งที่ประชุมกองทุนสะสมฯ มีความเห็นว่า การท างานของโรงสี

ข้าวท าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงให้การสนับสนุนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา ๔.๕ และเพื่อ

เป็นผลประโยชน์สู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพราะถ้ากองทุนสะสมฯ น าเงินฝากธนาคารก็จะไม่ได้

ดอกเบีย้ในอัตรา ๔.๕ เชน่กัน 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท อาจจะไม่ถูกต้อง เนื่องจาก กู้ยืมเงินจ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขอให้

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ว่า อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราดอกเบี้ยยอดรวมทั้งหมดที่จะต้องจ่ายให้กับ

ธนาคาร ซึ่งครั้งนี้ขออนุมัติกู้ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย ๔.๕ (สี่จุด

หา้) อัตราดอกเบีย้คิดเป็นเงิน ๓๗๑,๙๘๘ บาท   
 

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร น าเงินของกองทุนสะสม

เลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษกู้ยืม จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท

ถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) โดยปลอดการช าระเงินต้น ๓ เดือน เริ่มช าระเงินต้นในเดือนที่ ๔ 

และผอ่นช าระเสร็จสิน้ภายใน ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) 
 

๔.๕ โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต กับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา-

รัชมังคลาจารย์ ในการคัดเลือกนักเรียน ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เข้าศึกษาในหลักสูตร 
  

        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการความร่วมมือ

ระหว่างหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณธมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ใน

การคัดเลือกนักเรียน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เข้าศึกษาใน

หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๐/๒๕ 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการ

สนับสนุนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วเข้าศึกษา        

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เป็นผู้จ่าย   

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ตั้งแตภ่าคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๒. เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้

เป็นบัณพิตที่ดีของสังคมต่อไป 

๓. เพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษา แนวทางใหม่ที่เป็นกิจกรรมการ

พัฒนาสังคมเพิ่มขึน้ 

๔. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมตามหลักค าสอนในพุทธศาสนา ให้เยาวชนมีความรู้คู่

คุณธรรม (รายละเอียดอื่น ๆ ตามรายละเอียดในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of 

Understanding : MOU)                                                         

                 ร                                       

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในการ

ประชุม ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรียบร้อยแลว้ 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการความ

ร่วมมือระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ ในการคัดเลือกนักเรียนชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

เข้าศกึษาในหลักสูตร 
 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

รองศาสตาราจย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ในฐานะประธานสภาวิชาการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

ว่า นักศึกษาที่ศึกษาเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามาเหมือนนักศึกษาภาคปกติ  เพียงแต่นักศึกษา     

ที่มีสิทธิ์สอบจะต้องมีรายชื่อในชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โดยใช้หลักสูตรในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจาก

ชมรมฯ ต้องการให้นักศึกษาพักหอพักที่เดียวกันทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหอพักไม่เพียงพอที่จะรองรับ

นักศึกษาทั้งหมดได้  ประกอบกับทางชมรมฯ ต้องจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและต้องใช้พื้นที่ รวมทั้ง

กิจกรรมที่ต้องร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดให้นักศึกษาพักที่หอพักศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นการเชื่อมโยงระหว่างในมหาวิทยาลัยกับศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางชมรมเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายกิจกรรม

ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วย    



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๑/๒๕ 

 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณธมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในการคัดเลือกนักเรียน ชมรมพุทธ

ศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เข้าศกึษาในหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 

 ๕.๑ สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ศูนย์การศึกษา 

  นอกที่ตั้ง หัวหิน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการตรวจประเมิน

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

สุพรรณบุรี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้ด าเนินโครงการตรวจประเมิน

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเริ่มด าเนินการตรวจ

ประเมินฯ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป   

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เมื่อวันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อย

แล้ว โดยกรรมการตรวจประเมินจะดูสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 

เนื่องจากได้ศึกษาจากเอกสารและจากการเห็นสถานที่จริง  ที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมไว้  ซึ่ง

ส่วนใหญ่กรรมการจะเน้นการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา รวมทั้งดูกระบวนการเรียนการสอน 

ซึ่งในภาพรวมผลออกมาค่อนข้างดี  ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา ได้จัดท าสรุปผลการ

ตรวจประเมนิการจัดการศกึษานอกที่ตั้ง เพื่อรายงานต่อที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ให้กับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง และศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปผลการตรวจการประเมินการจัด

การศกึษานอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ หัวหนิ และศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ สุพรรณบุรี 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๒/๒๕ 

 

  ๕.๒ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดตัวชี้วัด

ที่ ๗ “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งมี ๕ ระดับ ส าหรับปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งระดับความส าเร็จในระดับที่ ๑ คือ “จัดท าหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนนิงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้น

กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” และจัดส่งให้กรมบัญชกีลาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

  กองคลัง ในฐานะผูร้ับผิดชอบได้จัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม โดยเพิ่ม

กิจกรรม การบันทึก/วิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๙)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  

โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานให้

รายงานในลักษณะจ านวนหน่วยที่ใช้ และกิจกรรมที่ ๖ การลดขั้นตอนและเวลาในการให้บริการ มีเพียง 

๑ กระบวนงาน ได้แก่ การจัดซือ้จัดจา้ง 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนนิงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี  กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่มหาวิทยาลัยเพิ่ม

มาตรการประหยัดไฟฟ้าเท่าไร  ก็ไม่ได้ท าให้มหาวิทยาลัยประหยัดค่าใช้จ่ายลง เนื่องจาก การเปลี่ยน

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ามีราคาค่อนข้างสูง เช่น หลอดนีออน บัลลาสต์ โคม แผ่นรีเฟล็กซ์ เป็นต้น ถึงแม้

จ านวนการใชไ้ฟฟ้าลดลงแตค่่าซ่อมแซมและค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ากับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งค่าน้ ามัน

ที่มีราคาแพงขึ้นแต่จ านวนการใช้น้ ามันจ านวนลิตรน้อยลงค่าใช้จ่ายไม่ได้ลงน้อยลง  มหาวิทยาลัยจึงมี

นโยบายมาตรการประหยัดพลังงานโดยการปรับลดหน่วยการใชพ้ลังงานลดลง  

 นางสาวอุษณีย์  ชลเกตุ  ผูอ้ านวยการกองคลัง เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ด้านพลังงาน เมื่อวันที่   มกราคม  ๒๕๕๕ เพื่อรณรงค์ให้ทุก

หน่วยงานช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น การรณรงค์ปิดไฟในเวลาพักกลางวัน และช่วงเย็น โดยให้

หน่วยงานท ารายงานประหยัดพลังงานเพื่อน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ด้านพลังงาน  

ครั้งต่อไป    
 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๓/๒๕ 

 

 ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. การแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญ ผลการด าเนินงาน             

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รายได้ประมาณ ๑๑๗ ล้านบาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รายได้ประมาณ 

๑๗๘ ล้านบาท และได้ตั้งเป้าหมายไว้รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ซึ่งใน

งบประมาณ ๒๕๕๕ กองคลัง ต้องเป้าหมายในการแสวงหารายได้ไว้เท่าไร 

๒. ในการปรับตัวเลข ขอให้ปรับร้อยละของผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๔ รายได้จาการบริการ

วิชาการร้อยละ ๕๑.๖๖ ด้วย ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

๓. ในการแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างไรที่จะ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหนว่ยงานได้ทราบว่า รายได้ที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้เป็นจ านวนเงินเท่าไร 
 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้จากการแสวงหา

รายได้จากการบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญ จ านวนเงิน ๑๑๗ ล้านบาทและ จ านวนเงิน ๑๗๘ 

ล้านบาท เป็นรายได้ที่หักเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๒๐ ดังนั้น เมื่อรวมงบประมาณที่ได้กับรายได้อื่นของ

มหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสมทบส านักงบประมาณร้อยละ ๒๗.๕ เป็นค่าก่อสร้าง ซึ่ง

ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินท าข้อตกลงใหม่ว่า ตัวเลขที่ได้รับไม่ได้เป็นตัวเลขรายรับจริง เพราะว่า

รายรับจริงได้รับ ๘๐ ล้านบาทต่อหนึ่งโครงการ แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเพียง ๕ ล้านบาทหรือ 

๑๐ ล้านบาท เมื่อส่งรายได้จริงให้กับกรมบัญชีกลางเมื่อน าไปบวกรวมเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด ท าให้มผีลตอ่การจัดสรรงบประมาณค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอาคารใหม่มหาวิทยาลัย

จะต้องจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเป็นจ านวน ๔๔ ล้านบาท ในการท ารายได้มากเท่าไรก็จะต้องจ่ายมาก

เท่านั้น  เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องปรับจ านวนเงินร้อยละ ๒๐ ที่น าเข้ามาหวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นในส่วนของ

รายได้ทั้งหมด   

 นายนิคม  กฤษณรังคุณ  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ

งบประมาณ กล่าวว่า เงนิสมทบกระทรวงการคลังได้ท าร่วมกับส านักงบประมาณในส่วนของหน่วยงานที่

มีรายได้ หน่วยงานจะมีรายได้เท่าร ซึ่งเงินสมทบจะเปลี่ยนไปในแต่ละ ๑๐๐ ล้านบาท โดยเงินสมทบจะ

เพิ่มขึ้นไปร้อยละ ๒.๕  ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวนเงินรายได้ต่างกันอยู่อาจจะ

ข้อผิดพลาด ท าให้เงินสมทบมียอดเพิ่มขึ้น  ในส่วนนี้ได้เรียนรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณให้ทราบ

แล้วและได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้รองผู้อ านวยการที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาได้ทราบ ซึ่ง เป็นอย่างที่

อธิการบดีได้กล่าวไว้ว่า การแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญควรน ารายได้ที่

หักค่าใช้จ่ายแล้ว  และได้เรียนให้คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการท า

ตัวเลขเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจะชี้แจงให้ชัดเจนและควรมีตัวเลขส าหรับ

ผูบ้ริหารได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เหลอืเท่าไรในแตล่ะปี   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๔/๒๕ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า แผนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

ซึ่งหัวหนา้ทุกหน่วยงานจะทราบและดูแลในเรื่องนี้ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 

            ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังต่อไป 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งต่อไป 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

            ๖.๒ การกลั่นกรองเรื่องในเชิงยุทธศาสตร์ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 สรุปเรื่อง ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 

ขอฝากเรื่องแผนยุทธศาสตร ์ตอ่อธิการบดีว่า เนื่องจาก ป้จจุบันมีเรื่องแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก ซึ่งแผนบริการวิชาการก็จะมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กลั่นกรองเรื่อง  ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ช่วยกลั่นกรองเรื่องแผนยุทธศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับสภาวิชาการมาก่อน ๓ ประเด็น ได้แก่ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยไม่ได้หลุดทิศทางยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงพิจารณาแล้วสามารถด าเนินการได้ และอัตลักษณ์

หรือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เข่น ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องท าหลักสูตรกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โครงการที่มหวิทยาลัยจะด าเนินการมี ๑๕ โครงการ 

ด าเนินการไปแล้ว ๘ โครงการ เหลือที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ๗ โครงการ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะด าเนินการ

อีก ๓ โครงการ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะด าเนินการให้ครบทุกโครงการ  เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการ       

สภามหาวิทยาลัยประกอบในการพิจารณาได้อย่างมั่นใจ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๕/๒๕ 

 

   ๖.๓ ข่าวประจ าเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 สรุปเรื่อง รองศาสศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ในฐานะที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมว่า ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนดุสิต ได้จัดท าข่าวประจ าเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ทราบกิจกรรม

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นงาน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้

ประชาคมได้ทราบในแต่ละเดือนมหาวิทยาลัยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนดุสิตจะไม่มีวันหยุด โดยสรุปเนื้อหาสั้น ๆ ใช้วิธีล าดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน เช่น การประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมีเรื่องอะไรบ้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล เป็นการต่อยอดในการตรวจ

ประเมินมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเมื่อด าเนินการครบ ๑๒ เดือน ก็จะมีข่าวประจ าเดือนจ านวน ๑๒ เล่ม   

แล้วน าข้อมูลมาสังเคราะห์ว่า มีกิจกรรมอะไรเด่นบ้าง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าไร 

ซึ่งจะมีฉบับสุดท้ายเป็นการประเมินงานทั้งหมดออกมาเป็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์

ร้อยละเท่าไร 
      

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

   ๖.๔ ขอเชิญร่วมท าบุญประจ าปี ๒๕๕๕ เน่ืองในวันสงกรานต์  
 

 สรุปเรื่อง รองศาสศาสตราจารย์  ดร .ศิ โรจน์   ผลพันธิน   อธิการบดี  ขอ เ ชิญ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมท าบุญพิธีประจ าปี ๒๕๕๕ ของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องใน

วันสงกรานต์ โดยจะท าบุญในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ รวมทั้งได้น าน้ าอบกลิ่นใหม่ ๒ กลิ่น มอบให้

แด่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

  

       (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                       (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 

       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม             เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 

  

        (นางจันทรา  เลิศอนันต)์                                 

       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 


