
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๔. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายเสกสรรศ ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ดร.จักรพรรด ิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๒. นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.   ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
   มหาวิทยาลัย   กรรมการสภา 
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๒๖ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕.    นางมนต์นัทธ์ นาคนยิม รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
๖. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗.  นางจันทรา เลิศอนันต ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
  ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ในปี ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต              
มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะ รวมถึงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริการวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ   
                              สังคมศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕  การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

   ส าหรับ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระดับ ๔.๗๑ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖  

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน ต่อไป  

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  รายงานผลการด าเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ในฐานะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งหมด ๘ 
หลักสูตร โดยมีบุคลากรรวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๖๑ คน แบ่งเป็น สายวิชาการ จ านวน ๑๔๗ คน และสายสนับสนุน 
จ านวน ๑๔ คน มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๒,๔๓๘ คน  ส าหรับแผนปฏิบัติราชการคณะมีการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน ๖๓ โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น ๗,๓๙๕,๗๕๐ บาท 
(เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  และมีผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริการวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และนานาชาติ  โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์การศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม          
รัฐเท็กซัส เมืองเคลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ๒. โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สุพรรณบุรี 
 ๓.  การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ ๕ 
 ๔. โครงการสอนดนตรีบุคลากรภายนอก 
 ๕. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ๖. โครงการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีการจัดนิทรรศการ 
ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

๑. การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ๘ หลักสูตร 
 ๒. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้จัดการเรียนการสอน จ านวน ๓๗๓ รายวิชา 
จ าแนกเป็น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ จัดการเรียนการสอน จ านวน ๒๑๑ รายวิชา ทุกรายวิชามีผลการประเมิน
มากกว่า ๓.๕๑ ผลการประเมินของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐            
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ จัดการเรียนการสอน จ านวน ๑๖๒ รายวิชา ทุกรายวิชามีผลการประเมินมากกว่า ๓.๕๑ 
ผลการประเมินของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ 
 ๓. โครงการด้านการเรียนการสอน  
 ๓.๑  กิจกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒  โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ศิลปะ สุนทรียภาพ กับการพัฒนามนุษย์” 
 ๓.๓  โครงการ “เปิดประตูสู่เส้นทางสร้างนักพูดสุนทรพจน์” 
 ๓.๔  โครงการวันรพี ๒๕๕๔ 
 ๔. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษา 
 ๔.๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 
 ๔.๒  กิจกรรมการประกวด NEWGEN IDOL  
 ๔.๓  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ๔.๔  โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม/
โครงการ ในการอนุรักษ์  พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ 
โดยมีการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
 ๑. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ๒. โครงการนักศึกษาภาษาอังกฤษรักวัฒนธรรมไทย 
 ๓. โครงการสมานไมตรี น้องพ่ีจิตวิทยา 
 ๔. โครงการดนตรีไทยสัญจร ครั้งที่ ๓ 
 ๕. โครงการ ๓๖ ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. การเสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีจากภายในองค์กร 
  ๖.๑ โครงการวันไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  ๖.๒ โครงการวันช่อใหม่ และโครงการภูมิใจบัณฑิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์  ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน เป็นเงินจ านวน ๔,๘๖๑,๕๒๕ บาท (สี่
ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จ าแนกเป็น เงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในสถาบัน 
เป็นเงิน ๒,๗๓๑,๕๒๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เงินสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอกสถาบัน เป็นเงิน ๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จ านวน ๑๐ เรื่อง และการน าไปใช้ประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จ านวน ๔๐ เรื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการเชิงพลวัต มีการด าเนินการด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร การเรียน
การสอน ระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารการศึกษา ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร และ
คณะท างานเพ่ือจัดท าโครงสร้างองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (CLG-A) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมแห่งคุณภาพ และสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้
มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของสังคม “แผนสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕” 
กิจกรรมวิพากษ์ SAR เพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ และโครงการ
พัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น ๑๔ ตัว ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
๑๓ ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ ๑ ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘๓.๖๒   

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า งบประมาณท่ีคณะ
ได้รับการจัดสรรวงเงินโดยประมาณ ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจากจะเป็น
งบประมาณที่รวมเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรจ านวน ๑๖๑ คน และค่าหัวของนักศึกษาคนละ ๘๐๐ 
บาท จ านวน ๒,๔๓๘ คน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น งบลงทุน ครุภัณฑ์  เป็นต้น งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
น ามาบริหารจัดการทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี ๗ หลักสูตร และมี ๑ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรการบริหารธุรกิจที่ถูกระงับการพัฒนา โดยน าไปรวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ 
และสอนเป็นภาษาอังกฤษ  โดยจะมีปริญญา ๓ ปริญญา ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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และนิติศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับงบวิจัย
ที่มีงบสนับสนุนค่อนข้างน้อย เนื่องจาก งบวิจัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเมื่อโครงการวิจัยผ่านการ
พิจารณาแล้ว  ดังนั้น โครงการวิจัยผ่านเท่าไร มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเท่านั้น เมื่อน ามาคิดค่าเฉลี่ยของ
ผลงานวิจัยต่อการประกันคุณภาพจ านวนเงินรวมหารด้วยจ านวนอาจารย์ จะค่อนข้างน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยก าลังพัฒนาขึ้นไป รวมทั้งงานพิเศษที่คณะจัดท าหากมองเป็นรูปธรรมนั้นมองได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจาก อาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะต้องรับผิดชอบรายวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเรียน ประกอบ
กับอาจารย์ในคณะแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ต่างประเทศ เช่น อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส  อาจารย์
สอนภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งอาจารย์ต่างประเทศจะถูกแทรกเข้าไปสอนในหลักสูตรอ่ืน เช่น หลักสูตรธุรกิจ        
การบิน หลักสูตรการท่องเที่ยว เป็นต้น  ท าให้หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบอาจจะดูน้อย แต่ในรายวิชาที่
รับผิดชอบนั้นสูง ผลการด าเนินงานต่าง ๆ มีความหลากหลายแต่จะกระจายไปในหลักสูตรต่าง ๆ      
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และข้อแก้ไข ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินโครงการต่าง ๆ หลายโครงการควรด าเนินการต่อเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง อาทิ โครงการ
จัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์การศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส เมือง            
เคลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการดนตรีไทย โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ชุมชนสวนอ้อย            
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โครงการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น  
 ๒. ควรแก้ไขรายงานผลการด าเนินฯ หน้า ๕๘ งานวิจัยหรืองานสรรค์ที่น าไปใช้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ผู้ใช้ประโยชน์ ข้อ ๒ ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” หน้า ๖๙ สรุปผล
การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตัดค าว่า”คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ออก และ         
หน้า ๗๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการเชิงพลวัต ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ค่าเป้าหมาย ๗ ข้อ ผลการด าเนินงานได้ ๕ ข้อ บรรลุเป้าหมาย ถูกต้องหรือไม่ ควรเป็น
ค่าเป้าหมาย ๔ ข้อ ถึงจะบรรลุเป้าหมาย 

๓. สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 
๑๔ ตัว และมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๑๓ ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ระดับความส าเร็จของการ
ได้รับการยอมรับทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน ค่าเป้าหมายระดับ ๔ แต่มีผลการ
ด าเนินงานระดับ ๓ นั้นควรมีก าหนดในแนวทางการพัฒนาในเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดเนื่องจากไม่บรรลุ
เป้าหมายและไม่มีระบุไว้ในแนวทางพัฒนาดังกล่าว  
 ๔. สัดส่วนแนวทางการพัฒนาอาจารย์ มีสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี 
และสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ ควรจัดท าเป็นค่าร้อยละ 
และก าหนดเป้าหมายว่าจะมีการพัฒนาอย่างไร 
 ๕. ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ 
๒๕๕๔ มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ ๕๘.๑๔ ซึ่งเป็นสัดส่วนของการเข้าประชุมค่อนข้างน้อย  
 ๖. สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ    
พบว่ามีค่าเพียงร้อยละ ๘๓.๖๒ เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จึงขอทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การเบิกจ่าย  
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 ๗. มหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ 
ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงควรด าเนินการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท าให้บรรลุเป้าหมายใน
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง  
 ๘. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาวิชา          
ที่เรียนมา เช่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ นั้น จึงอยากฝากว่า 
สังคมไทยขณะนี้เป็นสังคมที่น่าเป็นห่วงมาก เป็นสังคมซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าเป็นสังคมที่ตามใจตัวเองอย่างไม่มี
ขอบเขต ท าอะไรตามใจซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เป็นสังคมที่ไร้ระเบียบวินัย ไม่น าพาต่อกฎหมายบ้านเมืองท า
อะไรตามใจชอบจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทุกวัน มีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ขณะเดียวกันปัญหา
การฉ้อราษฏร์บังหลวง ปัญหาการลุแก่อ านาจ ปัญหาการช่วยพวกพ้อง สิ่งเหล่านี้ท าร้ายบ้านเมืองให้กัดกร่อนไป
ทุกที ท าให้ประเทศไทยไม่น่าอยู่แล้ว จึงอยากฝากคณบดี ในการช่วยอบรมสั่งสอนนักศึกษา อาจารย์บางท่าน
อาจจะสอนอยู่แล้ว ขอให้เน้นหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ท าอย่างไรจะ
ปลูกฝังบัณฑิตของเราให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมให้ได้ ก็จะท าให้แบ่งเบาวิกฤตต่าง ๆ ในบ้านเมือ ง  
ลงไปได้ 
 

ค าชี้แจง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวชี้แจงถึงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เบิกจ่ายงบประมาณได้
เพียงร้อยละ ๘๓.๖๒ เนื่องจากปัญหาการเกิดอุทกภัยเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ท าให้การด าเนินการเบิกจ่ายมี
ผลกระทบ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายให้ครบทั้งหมด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโอนเป็น           
ค่าสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า คณะ 
แต่ละคณะจะมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเมื่อด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้และมี
งบประมาณคงเหลือ มหาวิทยาลัยจะโอนเข้าส่วนกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณในส่วนนี้ค่อนข้างน้อย จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง ในฐานะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวชี้แจง  
ว่าในส่วนของโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นไม่เป็นปัญหา แต่ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากไม่มี
อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และการประเมินใน
ระดับมหาวิทยาลัยก็ยังพบปัญหาในตัวบ่งชี้นี้อยู่ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๗ |

๒๖ 

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕   
 

 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

๑. หน้า ๕ ค าชี้แจงเพิ่มเติม ข้อ ๑ ข้อความ ชีวะ แก้ไขเป็น ชีววิทยา 
๒. หน้า ๑๔ ค าอธิบายเพ่ิมเติม ข้อความ ...ส ารวจพ้ืนที่บริเวณติดกับโรงสี เนื้อที่ ๑๑ ไร่... แก้ไขเป็น 

เนื้อที่ ๑๐ ไร่ 
๓. หน้า ๑๕ ตอบชี้แจง ข้อความ ...ส าหนับราคาซื้อขาย... แก้ไขเป็น ...ส าหรับราคาซื้อขาย... 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ (๒)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ จัดส่งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไปยังกลุ่มงานตรวจสอบภายใน เรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) ความม่ันคง เสถียรภาพ
ทางการเงิน ๒) ความสามารถในการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันกับสถานบันการศึกษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และ ๓) ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียดตาม
บันทึกข้อความเลขที่ สลส.๔๒๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

            ๓.๒  (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต น าเสนอ (ร่าง) แผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่       



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๘ |๒๖ 

 

๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุม มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 

คณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ได้น า (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยโดย
สรุปเป็นความเสี่ยง ๓ เรื่อง ได้แก่  

๑) ความมั่นคง/เสถียรภาพทางการเงิน  
๒) ความสามารถในการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาของ  
    ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
๓) ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากร เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

   ทั้งนี้ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๔๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. ประเภทของความเสี่ยงในแต่ละด้านที่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบในแต่ละความเสี่ยงที่
ระบุไว้ เช่น ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน ยอมรับในความเสี่ยงนั้น  ๆ หรือไม่และเป็นผู้ติดตามการ
ด าเนินงานด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีการก าหนดระยะเวลาจึงต้องรีบด าเนินการ 
 ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการตรวจสอบและพิจารณาความเสี่ยงแต่ละด้านว่าเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และได้น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบรับทราบในเบื้องต้นแล้วว่าหน่วยงานของตนมีความเสี่ยงในด้านใด และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
มาตามล าดับ และได้รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตท่ีมีมุมมองเกี่ยวการจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น  

๓. มหาวิทยาลัยควรท าความตกลงกับผู้รับผิดชอบในแต่ละความเสี่ยง ว่าระดับการประเมินความเสี่ยง
ทั้งหมด ในระดับท่ี ๑ ถึงระดับที่ ๕ มหาวิทยาลัยยอมรับได้เท่าไร  
 ๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่น าเสนอเป็นภาพรวม ซึ่งควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม 
ประเมินผล และจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเมื่อน าสู่การปฏิบัติ อาจจะ
เป็นในรูปของโครงการ/กิจกรรม จะต้องมีผู้รับผิดชอบระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในรายละเอียดการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องก ากับ ดูแล ควบคุม และหากสามารถน า
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดอีกครั้งจะท าให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

ค าชี้แจง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงว่าการจัดท า

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะด าเนินการโดยคณะกรรมการวางระบบความเสี่ยง และผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง ระดับคณะ ส านัก สถาบัน ตลอดจนหัวหน้า



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๙ |๒๖ 

 

หน่วยงานทุกหน่วยงาน รับทราบและน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
  

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
              
              ๔.๑ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพื่อเตรียมความพร้อม 
  สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง แนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อสังเกต เรื่อง การน าเสนอ
เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยขอให้มหาวิทยาลัย น าเสนอประเด็นใน
การเตรียมการสู่อาเซียน นั้น ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงขอน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเตรียมความ
พร้อมทั้งระยะสั้น (เร่งด่วน) และระยะยาว (ยั่งยืน) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๓ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการ
เตรียมความพร้อมในระยะเร่งด่วนอีกด้วย  
   ทั้งนี้ ขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน ต่อไป  
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ แนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สรุปได้ดังนี้ 

นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตควรมีนโยบายและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ โดยเตรียมความพร้อมโดยแบ่งออกเป็น 

การเตรียมความพร้อมระยะยาว 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา 
๑.๑ พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับที่ใช้สื่อสารได้ โดยเพ่ิมวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
๑.๒ เพ่ิมประสบการณ์นานาชาติใน ASEAN และเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรม  สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ ASEAN 

๑.๓ ส่งเสริม Student Mobility แลกเปลี่ยนให้นักศึกษา ASEAN มาศึกษาในประเทศไทย 
และให้นักศึกษาไทยไปศึกษาในประเทศกลุ่ม ASEAN โดยมีการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) ได ้
   ๑.๔ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคุณภาพ คือ มีทั้งความรู้ ทักษะการประกอบวิชาชีพ และมีความ
เป็นสากล 

๑.๕ บ่มเพาะความมีวินัยของนักศึกษา ความซื่อสัตย์ และความตรงต่อเวลาเพ่ือจะได้เติบโตเป็น
บัณฑิตคุณภาพ อยู่ร่วมในสังคมที่มีการแข่งขัน และสลับซับซ้อนได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร 
 ๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒  ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการท างานในวัฒนธรรมที่แตกต่า งหลากหลาย แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างประเทศใน ASEAN และศึกษาดูงานในประเทศ ASEAN 

๒.๓ สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมและมีความสามารถมากขึ้น ทั้งในสาขาวิชาของตนเอง 
บุคลิกภาพ และทัศนคติ 

๒.๔ คัดกรองอาจารย์ / บุคลากรที่บรรจุใหม่ โดยเน้นคุณภาพเป็นส าคัญ 
๒.๕ พัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๑ สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของสถาบันโดยรวม (งบประมาณ, บุคลากร, หลักสูตร 
แนวทางการบริหารจัดการ) 
 ๓.๒ สร้างหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษา ASEAN โดยเน้นสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๓ เพ่ิมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN อาจให้เป็นวิชาเลือกของนักศึกษา เช่น  ASEAN 
Studies (Language and Culture) ASEAN Economics ASEAN Logistics ASEAN Culinary Arts 
Tourism Business in ASEAN  

 ๓.๔ จัดตั้ง International College เพ่ือรองรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน และนักศึกษา
จากชาติอื่นๆ 
 ๓.๕ ส่งเสริมศูนย์ภาษา มสด. ในการเพิ่มการสอนภาษาของกลุ่มประเทศ ASEAN เช่น ภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ตลอดจนภาษาจีน 

 ๓.๖ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสู่ ASEAN และสู่สากล เช่น การวิจัยคุณภาพ และการ
วิจัยร่วมกับนักวิจัย ASEAN และชาติอื่นๆ 

๓.๗ สนับสนุนให้มี ASEAN Corner เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ ASEAN หรือประเทศใน
ภูมิภาค ASEAN 

 ๓.๘ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้ เป็นสากล เช่น ป้ายแสดงทิศทาง                 
ชื่อสถานที่ หน่วยงาน และ Website เป็นภาษาอังกฤษ 
 การเตรียมความพร้อมระยะเร่งด่วน 
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 ๑. สร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง ASEAN ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับ ASEAN 
 ๒. พัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยเน้นภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 ๓. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ ASEAN 
 ๔. แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยของกลุ่มประเทศ ASEAN 

  
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อม ควรจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เช่น ด้านการศึกษา ด้านการ
ลงทุน เป็นต้น 
 ๒. แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนมีการเตรียมความพร้อมทั้งระยะสั้น (เร่งด่วน) และระยะยาว (ยั่งยืน) อยากทราบว่าแต่ละระยะจะใช้
เวลาเท่าไหร่และจะสิ้นสุดในปีใด 
 
 
 ๓. ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ได้ก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติใน
สาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ ๗ สาขา คือ 
วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี  ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์
ที่มีความสอดคล้อง ได่แก่ ด้านพยาบาลศาสตร์ การเตรียมความพร้อมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถของนักศึกษา เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง และควรติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงาน เนื่องจากมี
ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างน้อย พร้อมทั้งควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบท าหน้าที่ เร่งรัดหรือ
ติดตามการด าเนินงาน 

๔. ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากบาง
โครงการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไปแล้วในบางส่วนและด าเนินการไปแล้วถึงขั้นตอนใด พร้อมทั้งขอทราบ
รายชื่อคณะและจ านวนนักศึกษาต่างประเทศ ที่จะเปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยขอให้น าเสนอเป็นวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  
 ๕. ควรเปลี่ยนแปลงจากแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพ่ือเตรียมความพร้อม       
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็น นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากเนื้อหามีความสมบูรณ์ ซึ่งต่อไปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ 
 ๖. การเตรียมความพร้อมระยะยาว และระยะเร่งด่วน ระยะเวลาด าเนินการควรนับตั้งแต่ปัจจุบัน จนถึง   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ส าหรับการเตรียมความพร้อมระยะยาว ควรด าเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ซึ่งหากก าหนดระยะเวลาไว้ จะท าให้นโยบาย           
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 ๗. สิ่งที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน คือ แผนปฏิบัติการที่จะต้องลงลึกในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่ละโครงการ
และกิจกรรมควรก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  
 ๘. ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เหลืออีกไม่มากมหาวิทยาลัยจึงควรเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา และเร่งด าเนินการ เพ่ือให้ทันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นอกจากบ่มเพาะความมีวินัยของนักศึกษา ความซื่อสัตย์ และความตรงต่อเวลาแล้ว สิ่งที่อยากจะให้เพ่ิม คือ ต้องยึด
มั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ซึ่งนักศึกษาจะต้องยึดมั่นในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 ๙. การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยควรน าสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และควรประกาศเดินหน้าให้เห็นภาพชัดเจนว่าขณะนี้ มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาอาเซียน
ไปแล้วร้อยละ ๕๐ เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ในนระยะเวลา ๒ ปี จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น           
เสียงตามสายต่อไปควรใช้ระบบ ๒ ภาษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ซึ่งยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดด าเนินการ 
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

    ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
    และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๗/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการ
ติดตามฯ จะครบวาระ ๓ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) เพ่ือให้การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย" จ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดยมีนายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
    ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเวลาหกสิบวัน
ก่อนที่คณะกรรมการจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวันหลังจากกรรมการพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  
   ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีแนวปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ดังนี้ 
  (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธาน 
  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (๓ คน)  กรรมการ 
  (๓) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
  (๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
  (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (๑ คน)   กรรมการ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๑๓ |

๒๖ 

 

 
การพิจารณา ที่ประชุมเสนอรายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรายนามดังนี้ 
๑. นายมานิจ  สุขสมจิตร     ประธาน 

 ๒. นายนิคม  กฤษณรังคุณ    กรรมการ 
 ๓. ดร.บุญลือ  ทองอยู่  กรรมการ 
 ๔. ดร.จักรพรรดิ  วะทา  กรรมการ   
 ๕. ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  กรรมการ  
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  กรรมการ 

 ๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง   กรรมการและเลขานุการ 
 

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 

๔.๓  การพิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาฯ ตาม หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๕๗  ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕    
(ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 

 
สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ

พิจารณาสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว ๘๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๓ ศูนย์  ๕  หลักสูตร มีผลการประเมินสรุป
ได้ดังนี้  

๑. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ จ านวน ๒ หลักสูตร มีผลการประเมินรายหลักสูตรดังนี้  

  ๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน ผ่าน  
 ๑.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน ผ่าน  

  ๒. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน  ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม และแขนงวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว ผลการประเมิน ไม่ผ่าน    
  ๓. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
จ านวน ๒ หลักสูตร มีผลการประเมินรายหลักสูตรดังนี้  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๑๔ |

๒๖ 

 

 ๓.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน ไม่ผ่าน  
 ๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน ไม่ผ่าน   
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ๑) 
 ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีบัญชาให้มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี 
จัดท าข้อมูลรายระเอียดเพ่ิมเติมจากผลการประเมินน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก 
ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมจ านวน ๒ หลักสูตร มีผลการประเมินรายหลักสูตร
ดังนี้  
 ๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน ผ่าน  
 ๑.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน ผ่าน  
 ๒. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์               
หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมจ านวน                
๑ หลักสูตรคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน  
แขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม และแขนงวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว ผลการประเมิน ไม่ผ่าน โดยมีประเด็นพิจารณา
ส าคัญดังนี้  
 (๑)  คุณวุฒิของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และเพ่ิงแต่งตั้งล่วงหน้าไม่นาน  
 ข้อชี้แจง  
 ก. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๙ ก าหนดว่า จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา ที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า ๕ คน และใน
จ านวนนั้น ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตร จะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า  ๑ 
หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้  
    หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  แขนงธุรกิจการบิน เป็นหลักสูตรที่
บูรณาการองค์ความรู้ที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ  เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงาน
เฉพาะด้าน (Niches Market) ทางธุรกิจการบิน ซึ่งยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจการบินโดยตรง การ
ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงต้องก าหนดจากผู้ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 ข. จ านวนอาจารย์ประจ าศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน มีเพียงพอและมีคุณวุฒิที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ เพราะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียว คือ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ  (หลักสูตรประกอบด้วย ๓ แขนงย่อย คือ ธุรกิจการบิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว)   
มีอาจารย์ประจ า(ไทย) ๓๑ คน, อาจารย์ประจ า (ชาวต่างประเทศ) ๔ คน,  ผู้ช่วยสอน(ไทย) ๒ คน และผู้ช่วย
สอน(ชาวต่างประเทศ) ๑๓ คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ๒)  
   นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยออกไปช่วยท าการสอน ในบางรายวิชา 
และมีอาจารย์พิเศษที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้ ตามหลักสูตร และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจ านวน ๑๗ คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ๓ )  
    การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงต้องก าหนดตามเนื้อหาของหลักสูตรและ
ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรอาจารย์ประจ าส่วนหนึ่งมี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านธุรกิจการบินมาก่อน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานภาคพ้ืนท่า
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อากาศยาน และงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยความช านาญ และ 
ประสบการณ์มากกว่า วุฒิทางการศึกษาท่ียังไม่มีการเรียนโดยตรง  
   อาจารย์พิเศษก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันที่มีทักษะเฉพาะด้านจากสถาบันการบิน         
พลเรือน บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) หรือ จากบริษัทการบินอ่ืนๆ การก าหนดคุณวุฒิให้ตรงกับหลักสูตร 
จึงเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะคุณสมบัติของพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น  ไม่ได้ก าหนดคุณวุฒิมาก่อน  
 หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนามาเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐) เปิดสอนที่ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน แทนหลักสูตร
เดิมนักศึกษาร้อยละ ๘๒ เรียนแขนงธุรกิจการบิน ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร  
จ านวน ๕ คน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส าหรับการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความเหมาะสม และการ
โยกย้ายสถานที่ในการปฏิบัติงานของอาจารย์การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ของศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด เป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่ ๕๗๑ /๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นการปรับเปลี่ยน
เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ที่แยกธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยว และการจัดการ
งานบริการ ออกเป็นแต่ละหลักสูตร (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔)  
แต่ข้อมูลตามเอกสารโครงการที่ส่งถึง สกอ. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ที่ ๕๗๑/๒๕๕๕ และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ที่ส่งให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นรายชื่อชุดเดียวกัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ๔ ) 
   (๒) ควรทบทวนความจ าเป็นถึงการมาเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่หัวหิน เนื่องจากใน
อ าเภอหัวหินมีสถาบันการศึกษาเปิดสอนด้านนี้อยู่แล้วหลายสถาบัน  

 
ข้อชี้แจง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ใช้ พ้ืนที่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน ในการเปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ที่มหาวิทยาลัย  ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนพัฒนาและเปิดสอนเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย  ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้อาคาร NAV ของศูนย์ฝึกการบินพลเรือน  สถาบันการบินพลเรือน ต าบล
บ่อฝ้าย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่เรียนโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงอาคาร 
และก่อสร้างอาคารประกอบเพ่ิมเติม ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และใช้สนามบิน บ่อฝ้าย 
และศูนย์ฝึกการบินพลเรือนเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหอพักของมหาวิทยาลัย (๒๙๖ ยูนิต) เพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมและฝึกกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา ส าหรับแขนงธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิด
ขึ้นภายหลังจากความต้องการแรงงานด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากใน
พ้ืนที่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนทีใ่กล้เคียง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน เป็นการ  ด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐ เป็นนโยบาย “กระจายโอกาส
อุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค” ในจังหวัดที่ไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้งหัวหิน เปิดด าเนินการนั้นไม่มีมหาวิทยาลัยใดของรัฐเปิดด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มาก่อน และเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพัฒนาขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  
  ๓. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ รวมจ านวน ๒ หลักสูตร มีผลการประเมินหลักสูตรดังนี้  
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๓.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน ไม่ผ่าน  โดย
มีประเด็นพิจารณาส าคัญดังนี้  

(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ ท่านมีคุณวุฒิไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ 
(๒) ต าราหนังสือด้านคอมพิวเตอร์มีน้อย ไม่เพียงพอ และขาดความทันสมัย  
(๓) ห้องอาหารไม่เพียงพอ  
(๔) นักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานในวิชาที่เปิดสอนมากพอ  
(๕) การใช้เกณฑ์ประเมินผลในทางปฏิบัติอาจพบปัญหาในเรื่องความแตกต่างในการตัดเกรด  

  ข้อชี้แจง 
ก. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

สุพรรณบุรี ตามข้อมูลเดิมและข้อมูลตามเอกสารโครงการที่ส่งเรื่องถึง สกอ. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ มี
อาจารย์ที่ เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ ง ๕ คน มีวุฒิทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์แต่จากค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๔๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ง สั่ง ณ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ซึ่งมีรายวิชาบังคับทางการบริหารธุรกิจตามเงื่อนไขของปริญญา และรายวิชาที่เป็นการบูรณาการ
ความรู้ทางบริหารธุรกิจเข้ากับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ จึงต้องสมควรจะมีอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ศาสตร์ที่เปิดสอนทางด้านบริหารธุรกิจ เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรด้วย (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ๕) 
  ข. นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับแจกคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๒  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (จ านวน ๓๖ คน) มหาวิทยาลัยก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สืบค้นข้อมูลได้ทั้งในส่วนที่ติดตั้งไว้ที่
ห้องสมุดของศูนย์การศึกษาและบริเวณลอบบี้ (Study Area) ของหอพักทุกอาคาร นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้การ
สืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าใช้หนังสือหรือต ารา เนื่องจากความรู้ทางด้าน 
คอมพิวเตอร์และการใช้ทางธุรกิจพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเกินกว่าระบบการจัดซื้อของมหาวิทยาลัยจะตามได้
ทันส าหรับหนังสือและต าราทางธุรกิจที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันจะทันสมัยและมีเพียงพอ  
  ค. ห้องอาหารของศูนย์สุพรรณบุรี มีพ้ืนที่มากกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร มีความจุมากกว่า ๔๐๐ 
ที่นั่ง และยังมีซุ้มขายอาหารภายนอกให้บริการเพ่ิม จึงเพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาได้ อาจจะมีคับคั่งบ้างก็
เฉพาะในช่วงเช้า ที่นักศึกษาบางส่วนจะต้องเดินทางเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยที่ลงมาจากหอพักพร้อมๆ 
กัน แต่การให้บริการก็ยังเพียงพอ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ๖)  
  ง. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๐.๑ แล้ว ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาว่านักศึกษา
ตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของศูนย์สุพรรณบุรี ไม่มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาที่เปิดสอนมากพอ ความเห็นใน
ข้อนี้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมากกว่า ที่จะเป็นพ้ืนฐานของการ
ประเมินที่แท้จริง เพราะไม่รู้ว่าใช้มาตรฐานอะไรเป็นตัวชี้วัด หรือเทียบเคียงกับมาตรฐานใด  

จ. ในการใช้เกณฑ์การประเมินผลของมหาวิทยาลัยนั้น ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น ใช้เกณฑ์การประเมินภาคทฤษฎีร้อยละ ๗๐ โดยใช้การสอบข้อเขียนเดียวกันทั้งใน
มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา และภาคปฏิบัติ ร้อยละ ๓๐ ซึ่งในภาคปฏิบัตินั้น อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง
เพราะผู้สอนต่างกัน และสถานที่จัดการศึกษาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน หลักสูตรเพียงแต่ก าหนดแนวทาง
ให้ด าเนินการ ดังนั้นการที่คณะกรรมการตรวจประเมิน พิจารณาว่าการใช้เกณฑ์ประเมินผลในทางปฏิบัติ อาจ
พบปัญหาในเรื่องความแตกต่างในการตัดเกรด จึงไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจประเมินใช้แนวความคิดในการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๑๗ |

๒๖ 

 

ประเมินผลตามหลักการใด เพราะในมหาวิทยาลัยเองอาจารย์แต่ละคนยังใช้เทคนิค และการมอบหมายงานที่
แตกต่างกันในรายวิชาเดียวกัน  

๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน ไม่ผ่าน โดยมี
ประเด็นพิจารณาส าคัญดังนี้  
 (๑) เปิดการเรียนการสอนก่อนสภาสถาบันอนุมัติ  

(๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ ท่านมีคุณวุฒิไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์ 
(๓) ต าราหนังสือด้านคอมพิวเตอร์มีน้อย ไม่เพียงพอ และขาดความทันสมัย  
(๔) ห้องอาหารไม่เพียงพอ  
(๕) นักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานในวิชาที่เปิดสอนมากพอ  
(๖) การใช้เกณฑ์ประเมินผลในทางปฏิบัติอาจพบปัญหาในเรื่องความแตกต่างในการตัดเกรด  

 ข้อชี้แจง 
 ก. ประเด็นที่ ๑ มหาวิทยาลัยไม่เคยเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ที่ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง สุพรรณบุรี  
 ข. ประเด็นที่  ๒-๖  ในข้อนี้  มหาวิทยาลัยชี้แจงไม่ได้เพราะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และประเด็นพิจารณาตามที่อ้างมานั้น ก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่ควรจะเป็น  
นอกจากนี้ ประเด็นที่พิจารณานั้น น่าจะได้มาจากการสัมภาษณ์นักศึกษา แต่ในวันที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินไปตรวจประเมินนั้น ไม่มีนักศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมาให้
สัมภาษณ์ จึงน่าจะเป็นความสับสนของเจ้าหน้าที่ สกอ.  ในการจัดท าข้อมูลเอกสารส่งให้กับมหาวิทยาลัย  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ๑. ทักท้วงผลการประเมิน ตามข้อชี้แจงของมหาวิทยาลัย  
  ๒. ยอมรับผลการประเมินและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง  

การพิจารณาที่ประชุม มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การทักท้วงผลการตรวจประเมิน กับคณะอนุกรรมการซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับ

ที่ตรวจประเมินมหาวิทยาลัย คงจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจประเมิน หากมหาวิทยาลัยยอมรับผล
การตรวจประเมินจะต้องตอบชี้แจงไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามท่ีอธิการบดเีสนอมา 

๒. ควรเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงผลการตรวจประเมินฯ กับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ผ่านการประเมิน และ
ไม่ผ่านการประเมิน 

๓. การตรวจประเมินฯ เป็นศิลปะ ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดการล าเอียง (Bias) ท า
ให้ผลการประเมินมีคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งประเด็นการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน เป็นประเด็นทางกายภาพ ไม่ใช้
เหตุผลทางวิชาการ ยกตัวอย่างประเด็นห้องอาหารมีไม่เพียงพอเป็นการพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นักศึกษา เพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากการสังเกต  

๔. ควรยอมรับผลการตรวจประเมินฯ และเผยแพร่ข้อชี้แจงในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
๕. ผลการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ายอมรับ แต่ควรเป็นเพียงการรับทราบผลการตรวจประเมินฯ 

เท่านั้น เนื่องจากการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินฯ โดยขาดหลักการและเหตุผล   
๖. หากมหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมินฯ และขอชี้แจง ค าชี้แจงจะสามารถเยียวยาความเสียหาย

ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯ จะปรากฎว่าไม่ผ่าน อยู่อย่างนั้น   
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๗. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายกองกฎหมายเขียนค าชี้แจงให้เหมือนกับการเขียนอุทธรณ์ในแต่ละ
ประเด็น หรือท าหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ขั้นต้น เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์  เป็นการผิดหลักกฎหมายการปกครอง มหาวิทยาลัยควรต่อสู้ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์เป็นคณะกรรมการที่เหนือกว่า ดังเช่นกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่
รับรองหลักสูตรเทคโนโลยีดนตรีและธุรกิจดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๘. ควรท าข้อตกลงส าหรับการตรวจประเมินฯ ระหว่างผู้ตรวจประเมินฯ และผู้รับการตรวจประเมินฯ 
ก่อนการตรวจประเมินฯ  

๙. หากเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) กับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชุดนี้ จะเห็นได้ว่ามีผลการประเมินที่ไม่ตรงกันและ
ไม่สอดคล้องกัน  

๑๐. การตรวจประเมินฯ ในแต่ละประเด็นมีการก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
หรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตรวจประเมิน ยกตัวอย่างประเด็นห้องอาหารมีไม่เพียงพอ 

๑๑. หากมหาวิทยาลัยไม่ทักท้วงหรืออุทธรณ์ ก็จะเหมือนกับมหาวิทยาลัยยอมรับผลการตรวจประเมิน
ในครั้งนี้  

๑๒. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่ ได้สอบถามการบริหารหลักสูตรจากส่วนกลาง               
(ในมหาวิทยาลัย) เนื่องจากหลักสูตรบางหลักสูตรเป็นการบูรณาการ หลักสูตรแต่ละหลักสูตรมีปรัชญา วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหลักสูตรที่ชัดเจน  รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรจะมีความซับซ้อนมากกว่าการบริหารจัดการ
คณะ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการประเมินหากเกิดความเสียหาย 
ในกรณีท่ีมีผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้น  

๑๓. สิ่งที่แก้ไม่ได้คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือคณะกรรมการรวมถึงตัวบุคคล สิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยต้องท าคือยอมรับผลการตรวจประเมินฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องปิดรับนักศึกษา และชี้แจงแต่
ละประเด็นไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยชี้แจงเป็นประเด็น ๆ เหมือนการเขียนค าอุทธรณ์ให้
มีลักษณะเหมือนการชี้แจงเนื่องจากสิ่งที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินมหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่ตัวตนของ
มหาวิทยาลัย  

๑๔. มหาวิทยาลัยควรระมัดระวังในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้ง
ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

 
ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวว่าการยอมรับผลการตรวจประเมิน

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย นั้นมหาวิทยาลัยยอมรับได้ ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน แขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม และ แขนงวิชา
ธุรกิจการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
นั้นเป็นหลักสูตรเก่า และมหาวิทยาลัยต้องปิดรับนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
หลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาได้ตามปกติ  

หากมหาวิทยาลัยทักท้วงผลการตรวจประเมิน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็จะมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการ เป็นผู้พิจารณาผลการทักท้วง ดังนั้นผลการทักท้วงอาจไม่เป็นผลเนื่องจากคณะอนุกรรมการที่
พิจารณาผลการทักท้วง อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการที่ตรวจประเมินมหาวิทยาลัย  
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ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก็จะท าหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ
รับทราบผลการตรวจประเมินโดยไม่มีการทักท้วง แต่จะมีการชี้แจงเป็นรายประเด็น 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้ดูแลการตรวจ
ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย กล่าวว่า มาตรฐานของคณะกรรมการที่ตรวจประเมินในครั้งนี้อยู่ที่ตัวบุคคล จะเห็น
ได้จากการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ให้มหาวิทยาลัย
ชี้แจงข้อมูล และการตรวจประเมิน ประเมินจากสภาพความเป็นจริง ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก จึงผ่าน
การประเมิน  

หากมหาวิทยาลัยทักท้วงหรืออุทธรณ์ ผลการตรวจประเมิน เกรงว่าผลการทักท้วงหรืออุทธรณ์อาจ
เป็นไปตามเดิม เนื่องจากคณะอนุกรรมการที่พิจารณา อาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ซึ่งอาจอ้างอิงข้อมูล
เดิม ซึ่งผลการอุทธรณ์อาจจะออกมาเหมือนเดิมจึงขอหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ๒ ประเด็น 
ได้แก่  

ประเด็นที่ ๑ มหาวิทยาลัยไม่ทักท้วงผลการประเมินแต่จะขอชี้แจงไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และจะปรากฎต่อสาธารณชนอย่างไร  

ประเด็นที่ ๒ ยอมรับผลการตรวจประเมินโดยไม่ทักท้วง  
 
 มติ ที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว ๘๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้
มหาวิทยาลัยชี้แจงไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามข้อชี้แจงของมหาวิทยาลัยที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย โดยมอบกองกฎหมายตรวจสอบถ้อยค าการชี้แจงให้ถูกต้อง 
 
   ๔.๔ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รูปแบบการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  นั้น และในการประชุมคณะกรรมการจัดท าการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีการพิจารณารูปแบบ
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติให้น ารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้เป็นรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ และสามารถเป็นข้อมูลน าไปสู่
การปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรูปแบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
โดยประเมิน ๒ ครั้ง ดังนี้  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๒๐ |

๒๖ 

 

    ครั้งที่ ๑  รอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕)  
    ครั้งที่ ๒  รอบ ๑๒ เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) 
  ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แบ่งเป็น 
  ตอนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามกรอบการประเมินฯ จ านวน ๑๘ ข้อ 
  ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามตัวชี้วัด ๖ 
ตัวชี้วัด  
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รูปแบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
          ๔.๕  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑(๒๘)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๔  พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔ มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย แก้ไขหลักสูตร
ตามข้อสังเกต จากหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๑๐๕๙ ลงวันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. โครงสร้างหลักสูตรยังไม่ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ควรมีครบถ้วนทั้ง ๒ หมวด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

๓. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และสอดคล้องกันทั้งในเล่มหลักสูตรและแบบรายงานข้อมูล อาทิ การเขียนผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่ง
ต าราในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม และปีท่ีส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และน าเสนอสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ ๕(๕)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๒๑ |

๒๖ 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  
 

     ๔.๖  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมานิจ  สุขสมจิตร ให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๕ และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และเพ่ือให้การด าเนินการด้านการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก าหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมเสนอให้ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ เป็นประธาน และพิจารณาเลือก
คณะอนุกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และพิจารณาเลือก
คณะอนุกรรมการในส่วนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
  ๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒. นายนิคม  กฤษณรังคุณ    อนุกรรมการ 
  ๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  อนุกรรมการ 

๔. นายนิคม  ระวียัน    อนุกรรมการ 
  ๕. ดร.บุญลือ  ทองอยู่    อนุกรรมการ 
  ๖. ดร.จักรพรรดิ  วะทา    อนุกรรมการ 
  ๗. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด   อนุกรรมการ 
  ๘. นายธงชัย  ศรีดามา    อนุกรรมการ 
  ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อนุกรรมการ 
  ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  อนุกรรมการ 
  ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  อนุกรรมการ 
  ๑๒. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ   อนุกรรมการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕                                               ๒๒ |

๒๖ 

 

  ๑๓. ดร.สาวญาลิสาฐ์  ต้นสอน   เลขานุการ 
  ๑๔. นางสาวปัทมา  ลักษณะโยธิน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕. นางสาวศาสตริยา  ฉ่ าลมัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย      
 

    ๔.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
   

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

ด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี    
ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) นั้น  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๘ และ 
๒๙  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่ า 
“คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
(๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน  
     สองคน 
(๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสี่คน 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ วรรคสอง “การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ 
หรือหลังจากอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้วแต่กรณี” และ ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา  

  
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 

การพิจารณา ที่ประชุมเสนอรายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี โดยมีรายนามดังนี้ 

๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ     ประธาน 
๒. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ   กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   กรรมการ 
๔. ดร.บุญลือ  ทองอยู่     กรรมการ 
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๕. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร   กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร  กรรมการ 
๗. นายสวงค์ บุญปลูก     กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมมานุภาพ  กรรมการ  
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์  กรรมการ 

 ๑๐. ดร.สวุมาลย์  ม่วงประเสริฐ  เลขานุการ 
 

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
               ๕.๑  การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์โครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์และ 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
โครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๔๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕  พิจารณาโครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น มีมติให้ความ
เห็นชอบโครงการฯ และอนุมัติเปิดการเรียนการสอนโครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
ระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย นั้น 
 ในการนี้  คณะผู้จัดท าโครงการฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์  จ านวน ๔ ราย 
เนื่องจากการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าให้อาจารย์ตามที่ระบุไว้เดิมติดภารกิจ ไม่สามารถ
ปฏิบัติการสอนได้ โดยได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุม
สภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ต่อไป 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์โครงการ
อบรมหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
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   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาส ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดี จ านวน ๘ เรื่อง ได้แก่ 
  ๑. ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการต่อสัญญาจ้างบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒. การบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๓. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)  
 ๔. การเก็บเงินค่าเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๕. การรับและการคืนหลักประกันสัญญา 
  ๖. การตรวจนับวัสดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ๗. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๔           
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 
  ๘. ทุนพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔ 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เรื่อง การตรวจนับวัสดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ เมื่อด าเนินการตรวจสอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ เรียบร้อยแล้ว
หากพบว่ามีพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่มีความจ าเป็นต่อการใช้งานแล้วควรจ าหน่ายออก
ดีกว่าการปล่อยให้เสื่อมสภาพโดยไม่ได้ใช้งาน 

 

 มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 
 
 ๕.๓  สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

        สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาส ๓) 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยประมาณ การรายรับประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวนเงิน ๔๓๓.๖๕ ล้านบาท และหักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน ๘๖.๗๓ ล้านบาท 
คงเหลือจัดสรร จ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๖๖.๙๒  ล้านบาท (ซึ่งรวมยอดเงินบ ารุงการศึกษาสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย จ านวนเงิน ๒๐ ล้านบาท) มี
รายรับจริง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๗.๕๘ ล้านบาท (ประกอบด้วย นักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๒๖๘.๐๖ ล้านบาท  
และนักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. จ านวนเงิน ๗๙.๘๐ ล้านบาท) และมียอดค้างรับจ านวนเงินทั้งสิ้น 
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๑๘๓.๘๙ ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๑๘๒.๗๑ ล้านบาท และนักศึกษากองทุนกู้ยืม 
กรอ./กยศ. จ านวนเงิน ๑.๑๘ ล้านบาท) มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายจ่ายจริงจ านวนเงิน ๓๒๗.๙๗ ล้านบาท 
ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๑๙.๖๑ ล้านบาท  

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๔  รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
          สรุปเรื่อง        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานงบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

กองคลังได้จัดท ารายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ส าหรับรอบ
ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน และการตัดสินใจของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๕  รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) 
 
          สรุปเรื่อง        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานงบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

กองคลังได้จัดท ารายงานงบการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับรอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน และการตัดสินใจของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  (รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม)          

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     ๕.๖ รายงานการอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) ประจ าภาคเรียนที่ ๓  
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ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และประจ า 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
จ านวน ๔,๓๙๘ คน   

 
         สรุปเรื่อง        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการอนุมัติการให้ปริญญา 
และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูและประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต จ านวน ๔,๓๙๘ คน  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ การให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ืออนุมัติส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔,๓๙๘ คน แบ่งออกเป็น 
 ๑. ระดับปริญญาตรี   จ านวน  ๓,๒๒๕   คน   
 ๒. ระดับปริญญาโท     จ านวน            ๑๘๔    คน   
 ๓. ระดับปริญญาเอก   จ านวน     ๕๓     คน  
 ๔. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน   ๘๖๗   คน  
 ๕. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ านวน ๖๙ คน  
 
  ในการนี้ ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขออนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  และ
ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔,๓๙๘ คน    
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการขออนุมัติการให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔  และประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔,๓๙๘ คน    
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งต่อไป คือครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 

  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


