
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๔. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ดร.จักรพรรดิ 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.  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
      กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๓. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๒/๒๑ 
 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร สุวรรณเกษม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.    รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประกัน 
    คุณภาพประจ ามหาวิทยาลัย 
๘.  นางสาวกิ่งกาญจน์   ทองงอก หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ 
๙. นายพรรษวัชร อุดมเสษฐ์ชัย หัวหน้ากองอาคารสถานที ่
๑๐. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๑.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  ๑.๑ การกล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมงานพิธี 
  พระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๙-
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้มีข้อสังเกตในเรื่องห้องรับรองของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการ
รับรอง เนื่องจากบัณฑิตกิตติมศักดิ์แต่ละท่านมีญาติมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจ านวนมาก จึงขอฝากให้พิจารณา
เรื่องนี้ ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปีต่อไป  
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การกล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
การเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๑.๒ ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย 
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ            
ได้จัดท าก าหนดการตรวจประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ              
จะสัมภาษณ์ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย        
ดร.จักรพรรดิ วะทา และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ              
ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๓/๒๑ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๑.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ  
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของคณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการด าเนินงานตามพันธกิจ และ
ให้ความส าคัญในเรื่องการเรียนการสอนเป็นหลัก รวมทั้งก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย 
เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ รวมทั้งน ามาเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด าเนินการวิจัยในหลายเรื่องโดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหาร
จัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
   ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๓-๒๕๕๔ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  สุวรรณเกษม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานผลการด าเนินงาน
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 ผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๓ ในส่วนของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการด าเนินงาน
ที่ต้องมีการปรับปรุง คือ ด้านงานวิจัย ที่มีจ านวนค่อนข้างน้อย เนื่องจาก อาจารย์ยังไม่ เห็นความส าคัญของ
งานวิจัย ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ที่ผ่านมาท าให้อาจารย์เห็นถึงความส าคัญของการ
ท าวิจัยมากขึ้น หากผลการด าเนินงานด้านการวิจัยยังได้จ านวนน้อย ก็จะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ศักยภาพของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงเรื่องอ่ืนด้วย  จึงท าให้เกิดผลการด าเนินงานด้านวิจัยของคณะโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
วิจัย ท าหน้าที่เป็นหัวหน้านักวิจัย และรวบรวมอาจารย์เพ่ือน าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการศึกษาเรื่องศักยภาพของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก ณ จังหวัดอยุธยา จังหวัด
สุโขทัย ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรและด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จ จ านวน ๔ เรื่อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ที่ท าให้คณะ
วิทยาการจัดการมีผลงานวิจัยทีเ่พ่ิมข้ึนและเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ต่อมา
ได้ พิจารณากลุ่มอาจารย์ที่สามารถท างานวิจัยได้  และมีต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      
รองศาสตราจารย์ และกลุ่มที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยเพ่ิมขึ้น และ
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จัดท าโครงการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาให้ค าแนะน าในการเขียนโครงร่างงานวิจัย และลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในโครงการพระราชด าริ ใกล้วัดญาณสังวราราม เนื่องจากต้องการให้มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ ซึ่งได้จัดท าโครงการวิจัยเพ่ือน าเสนอขอทุน และได้รับการพิจารณาทุน จ านวน ๔-๕ 
โครงการ นอกจากนี้ ยังได้จัดท าโครงการวิจัยพ้ืนที่ย่านเยาวราช โดยเชิญอาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ มาร่วม
ท างานวิจัยทีเ่กี่ยวกับ SMEs คือร้านอาหารย่านเยาวราช เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ดังนั้น จึงได้ท างานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่ม SMEs และได้มีการศึกษาในเรื่องการลงทุน ร้านอาหาร การประชาสัมพันธ์ 
และการจัดท าบัญชี ซึ่งในส่วนดังกล่าวสามารถสร้างงานวิจัยได้อีกจ านวน ๙ เรื่อง งานวิจัยที่ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว
คณะไดน้ าเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปใช้งานต่อไป  
 การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาการจัดการ 
เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในขณะเดียวกันคณะจะได้รับการประเมินจาก สกอ. และ สมศ. รวมทั้ง กพร.แม้ว่าจะไม่ได้
ลงประเมินระดับคณะ แต่ก็มีตัวชี้วัดหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับคณะ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นเพียงแต่แนวทางให้คณะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และเมื่อมีการน าระบบ EdPEx มาใช้ การท างานหลายด้านดีขึ้นในตอนต้น ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามระบบ EdPEx ซึ่งก าหนดให้จัดท าในระดับคณะ ใน
การนี้ คณะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการเขียนรายงาน ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากที่จะเขียนให้ได้ตามที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม คณะสนับสนุนให้มีการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยมีการประชุมชี้แจง
และท าความเข้าใจกับบุคลากรและนักศึกษาให้ได้รับทราบในการน าระบบนี้มาใช้  
 
 ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. เหตุผลที่ท าให้จ านวนนักศึกษาลดน้อยลงคืออะไร 
 ๒. การด าเนินการเกี่ยวกับ EdPEx คณะวิทยาการจัดการควรเป็นหน่วยงานหลักสอนคณะอ่ืน รวมทั้งการ
ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกซึ่งยังไม่ค่อยมีความชัดเจน ส าหรับหน่วยงานภายใน
อยากให้ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้าน
การบริหารธุรกิจ ส่วนหน่วยงานภายนอกอยากให้เป็นผู้น าด าเนินการเกี่ยวกับอาเซียนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  

๓. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ หน้า ๖ แผนภาพที่ ๔ ความเชื่อมโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับคณะวิทยาการจัดการ เขียนได้ดีมากจึงอยากให้ปฏิบัติตามนั้นจริง ๆ  
 ๔. ควรเริ่มการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และติดตามว่ามีผลเป็นอย่างไร  โดย
ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาสอน หรือการท าหนังสือภายใน
หน่วยงานของคณะเป็นสองภาษา และอยากให้นักศึกษามีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ สามารถน าเสนอและ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้  
 ๕. ควรส่งเสริมประสิทธิภาพและให้ความรู้แก่อาจารย์ เช่น การศึกษาดูงานในภาคธุรกิจ ทั้งธุ รกิจขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับอาจารย์ และสามารถน ากลับไปเป็นประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พร้อมที่จะให้อาจารย์ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม
การบริหารจัดการโรงงาน หรือส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๖. รายงานผลการด าเนินงานของคณะในส่วน ๖ ควรเป็นการน าผลการด าเนินงานจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มา
ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ปีต่อ ๆ ไป และควรพัฒนาองค์ประกอบที่มีผลการประเมิน
ในระดับพอใช้ รวมทั้งควรพัฒนาในด้านการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยพิจารณาว่าในรอบปีที่ผ่าน
มามีการด าเนินงานเป็นอย่างไร และในปีต่อไปคณะจะด าเนินการอย่างไร อีกทั้งการด าเนินงานบางอย่างยังไม่
ตอบสนองต่อ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ 
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 ๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการวิชาการ การพัฒนางานวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลใน
ตารางเป็นข้อมูลของเงินงบประมาณ และแหล่งงบประมาณที่ได้รับ หากจะให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรระบุแหล่ง
งบอ่ืน ๆ เพื่อให้คณะอ่ืนได้ทราบแหล่งที่มาของงบประมาณในการพัฒนางานวิจัย  

๘. แก้ไขรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๔ หน้า ๑๘ ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า 
จ าแนกตามคุณวุฒิ จ านวนรวมอาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป มีการรวมตัวเลขผิด ขอให้แก้ไขเนื่องจากจะมีผลเมื่อ
น ามาค านวนค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ เมื่อน าไปเฉลี่ยกับจ านวนนักศึกษาค่าคะแนนอาจเกิดการผิดพลาดได้ 

๙. รายงานผลการด าเนินงานควรเพิ่มเติมการรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
หรือเอกสารประกอบค าสอน รวมทั้งควรจะส่งเสริมให้อาจารย์เขียนต ารา โดยเฉพาะหากเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และแต่งโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีวางจ าหน่วยตามร้านหนังสือ        
จะเป็นสิ่งที่ดีมาก 
 ๑๐. ความร่วมมือในอาเซียน ได้ก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก ๗ 
สาขา ซึ่งนักบัญชี เป็นสาขาหนึ่งที่สามารถท างานในประเทศอาเซียนได้ หากไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
ก็จะเสียเปรียบ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ด้วย คณะจึงควรก าหนดแผนกิจกรรมและ
เป้าหมายในการด าเนินงานก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และควรจัดท าเอกสารเผยแพร่ในเรื่องรายงานการ
เตรียมการสู่ประชาคมอาเซียนของคณะว่ามีความพร้อม และมีหลักสูตรและสาขาวิชาใดบ้าง ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการความร่วมมือ จากประเทศจีนและ
ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน  

 ๑๑. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๔ หลักสูตร ๗ สาขาวิชา จ านวนบุคลากร
สายสอน ๑๙๖ คน แต่มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนเพียง ๑๑ คน ซึ่งเพียงพอต่อการสนับสนุนงานทางวิชาการ
ของคณะหรือไม ่ 
 ๑๒. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้กับอาจารย์และนักศึกษา 
 ๑๓. ตรวจสอบความถูกต้องข้อความในบทสรุปผู้บริหาร ที่กล่าวถึงการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลการประเมิน เฉลี่ย ๓.๗๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน               
นับ ว่าเป็นผลการประเมินที่ค่อนข้างต่ า  
 

ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวชี้แจงว่า จ านวนนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ เฉพาะในมหาวิทยาลัย ระดับชั้นปีที่ ๔  จ านวน ๕๘๑ คน ระดับชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๔๙๑ คน 
ระดับชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๓๔๔ คน ระดับชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๗๑๘ คน และนักศึกษาตกค้าง จ านวน ๑๔๖ คน รวม
๒,๒๘๐ คน และยังมีนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอีกประมาณ  ๒๐๐ คน ซึ่งมีจ านวนรวมของนักศึกษาใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๔๘๐ คน   
 ส าหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษานั้น เนื่องจากนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มาสอบวัดผลความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีเกณฑ์มาตรฐานกลางคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมดทั่วประเทศ ร้อยละ ๓๐ ของคะแนนภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้น เมื่อมาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะมีค่าต่ ามาก เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของมาตรฐานทั่วไป และในการสอบก่อนเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม พบว่ามีนักศึกษาบางหลักสูตรที่มีภาษาอังกฤษดี และส่วนใหญ่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
จัดการ พบว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อนมาก โดยเฉพาะในสาขาวิชาบัญชี ซึ่งนักศึกษาท่ีจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ได้
มีการเน้นในด้านภาษาอังกฤษ เมื่อมหาวิทยาลัยจะพัฒนาโดยให้ข้อเสนอแนะหลักสูตร โครงการ วิธีการ แม้กระทั่ง
สอนภาษาอังกฤษให้  นักศึกษาก็ไม่สนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยพยายามผลักดันทุกอย่าง และในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒ หลังจากที่มีการสอนไป ๑ ภาคเรียน ผลเฉลี่ยของการพัฒนาภาษาอังกฤษจึงไม่ดีกว่าเดิม          
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ซึ่งเป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยพยายามแก้ไข ซึ่งปัจจุบันมีความพยายามทุกอย่างที่จะท าให้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาดีขึ้น และจะพยายามให้มากข้ึนต่อไปเพ่ือให้ผลดีขึ้นมากกว่านี้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวชี้แจงถึงสาเหตุที่ท า
ให้จ านวนนักศึกษาลดน้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จะเป็นหลักสูตรเดียวแต่จะแยกสาขาวิชาออกไป และต่อมาได้พัฒนาสาขาวิชาเป็นหลักสูตร 
จึงท าให้จ านวนนักศึกษาลดลงไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความต้องการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงมีนโยบายให้ลดจ านวนรับนักศึกษาให้น้อยลง และสาเหตุอีกประการหนึ่งคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ที่เดิมสังกัดคณะวิทยาจัดการ แต่ปัจจุบันย้ายมาสังกัดโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ จึงท าให้จ านวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ลดน้อยลงไปเนื่องจากต้องไปสังกัด
โรงเรียนการท่องที่ยวและการบริการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวชี้แจงว่า ส านัก
กิจการพิเศษ และคณะวิทยาการจัดการ ได้มีความร่วมมือเป็นการภายในมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน จะมีอาจารย์ที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาและเก็บข้อมูลรายละเอียดส่วนงานด้านต่าง ๆ ของส านัก
กิจการพิเศษ และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนจึงถือเป็นมูลค่าเพ่ิม และอีกส่วนหนึ่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรการบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public 
Accountant (CPA) ไดเ้ข้าตรวจสอบกระบวนการท างานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนามาเป็นล าดับ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  สุวรรณเกษม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจงเพ่ิมเติม ในเรื่อง จ านวน
บุคลากรต่อการสนับสนุนงานวิชาการ ว่าการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ของคณะ ในส่วนงานธุรการและงาน
เอกสาร มีความจ าเป็นจะต้องมีผู้ด าเนินการ  แต่ในการขออัตราสายสนับสนุนมาประจ าคณะนั้นเป็นเรื่องยาก
เนื่องจากโครงสร้างของหน่วยงานยังไม่เอ้ืออ านวย แต่หากมีหลักสูตรใหม่เพ่ิมขึ้น ก็จะขออัตราสายสนันสนุน
เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นงานเอกสารและงานวิชาการ ยังต้องให้อาจารย์เป็นผู้ด าเนินการเอง  ซึ่งหากได้รับ
อัตราสายสนับสนุนมาเพ่ิม ก็จะสามารถท าให้อาจารย์มีเวลาท างานในสายวิชาการเพ่ิมข้ึน  

ส าหรับการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ ในปีแรกที่มีการประเมิน คณะให้อาจารย์ประเมินตนเองแล้ว 
คณะมีคณะกรรมการประเมิน ประเมินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในตอนนั้นอาจารย์ประเมินมาอย่างไรจะได้ตามนั้นผล
ประเมินจะค่อนข้างสูง แต่ในระยะต่อมาคณะจะดูรายละเอียดของตัวประเมินแต่ละตัว ประกอบกับน าผลจากการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีน ามาประกอบการพิจารณา เห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพตัวที่ใช้ประเมินแต่ละตัว  
ถ้าหากในการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติงานได้แต่น าผลตรงนั้นมาใช้ในการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วย จึงท าให้ผลประเมินลดลง ซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจารย์ไม่ได้มีคุณภาพต่ าลงเพียงแต่ในการประเมินจะมีความ
เข้มข้นมากขึ้น และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้อาจารย์ได้พัฒนาตนให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ในส่วนนี้ได้ท า
ความเข้าใจกับอาจารย์ในคณะแล้วว่า อาจารย์จะต้องดูเกณฑ์จรรยาบรรณวิชาชีพแต่ละตัวก าหนดเกณฑ์ไว้ว่า
อย่างไร อาจารย์จะต้องมีพฤติกรรมอย่างไร จึงจะได้คะแนน ๕ คะแนน การที่ได้คะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพต้อง
เป็นตัวอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น              
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๗/๒๑ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕   
 
 มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ โดยมีการแก้ไข หน้า ๒๓/๒๖ รายชื่อล าดับที่ ๑๓. ดร.สาวญาลิสาฐ์  ต้นสอน แก้ไขเป็น ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๔ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว         
มีดังนี ้

๑. ส านักงานอธิการบดี เรื่อง การพิจารณาสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว๘๕๗ 
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินและให้มหาวิทยาลัยชี้แจงไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามข้อชี้แจงของมหาวิทยาลัยที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยมอบหมายกองกฎหมาย
ตรวจสอบถ้อยค าการชี้แจงให้ถูกต้อง  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการและส่งหนังสือชี้แจงไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง 
ชี้แจงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ๒. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจะรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบในโอกาสต่อไป รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ สนอ.๑๒๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 ๓. ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา เรื่อง การด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษาได้รายงานการ
ด าเนินการภายหลังจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่                 
ศก ๔๕๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๔. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) เมื่อด าเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ 
เรียบร้อยแล้วและพบว่ามีพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่มีความจ าเป็นต่อการใช้ง านแล้วควร
จ าหน่ายออก ดีกว่าปล่อยให้เสื่อมสภาพโดยไม่ได้ใช้งาน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ได้ประสานไปยังฝ่ายพัสดุเพ่ือ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ตส.๑๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๘/๒๑ 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
   
       ๔.๑ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือใช้ประกอบการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๔๙ ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี     ๒ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       ๔ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้การด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ      ๑ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมและชุมชน        ๑ ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามเกณฑ์ของ สมศ. ๑๘    ตัวบ่งชี้ 

      
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ ามหาวิทยาลัย 
และนางสาวกิ่งกาญจน์ ทองงอก หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะน าเสนอผลการพัฒนา การตรวจติดตาม และการ
ตรวจประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ โรงเรียน สถาบัน ส านัก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง แล้วน าผลมาสังเคราะห์เป็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนด รวมถึงตัวบ่งชี้คุณภาพตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี ของรัฐบาล และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 ตัวบ่งชี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จ านวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้คุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๙/๒๑ 
 

๓ ดี จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ รวมเป็น ๔๙ ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี พัฒนาการด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ า รุง
ศิลปะวัฒนธรรม  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้คะแนน ๔.๗๒ คะแนน
ซ่ึงจะลดลง ซึ่งตัวบ่งชี้ทีผ่ลคะแนนลดลงจะเป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ คือ ต าแหน่งทางวิชาการ และจ านวนอาจารย์ใน
ระดับปริญญาเอก ส าหรับผลการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) สมศ.ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้คะแนน ๔.๐๔ คะแนน และในปีการศึกษา ๒๕๕๔           
ได ้๔.๑๑ คะแนน ซึ่งค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น จากผลงานของนักศึกษาปริญญาโทงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
และงานวิจัยได้รับคะแนนเพิ่มมากขึน้  
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. หลังจากที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยไดพั้ฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในภาพรวมอย่างไร  
 ๒. ตรวจสอบข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (หน้า ๑๙๙) 
และตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ๒.๓ (หน้า 
๒๒๑) มีค่าคะแนนประเมินที่ไม่ตรงกัน 
 ๓. ตัวบ่งชี้ของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ คะแนน แต่ผลคะแนนตัวบ่งชี้ของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๒
คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ าเมื่อเทียบกับคะแนนตัวบ่งชี้ของ สกอ. เนื่องจากสาเหตุใด  
 
 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ ามหาวิทยาลัย 
และนางสาวกิ่งกาญจน์ ทองงอก หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ ตอบชี้แจงสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในภาพรวมส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องระบบแผน และระบบการจัดการความรู้ และข้อมูลความคาดหวังของนักศึกษา สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ให้มีความก้าวหน้า คือ การปรับระบบและภาพรวมที่จะไปแก้ในเรื่องของระบบ
แผนทั้งหมด เนื่องจาก สิ่งที่จะด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ ต้องน าไปบรรจุในแผนการพัฒนาและปรับปรุง            
ในกระบวนการ ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนที่ต่ า ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสอนใหม่จ านวนเพ่ิมขึ้น และมีการก าหนดระยะเวลาของการท า
ผลงานทางวิชาการ ประกอบกับอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีการเกษียณอายุราชการ จ านวนมากจึงท าให้          
มีผลค่าคะแนนลดลง  
 ๒. ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ได้ ๓.๘๒ คะแนน เนื่องจาก สมศ. ก าหนดตัวบ่งชี้มีทั้งหมด ๑๘ ตัว และก าหนดให้แยก
ตารางเป็น ๒ ส่วน คือ ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี (หน้า ๒๑๙) 
จะมีตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๕ ตัว ผลคะแนนประเมิน ๓.๘๒ คะแนน  และตาราง  ส.๑ + ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะ
ทางที่เน้นระดับปริญญาตรี (หน้า ๒๒๐) จะมีตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๘ ตัว ผลคะแนนประเมิน ๔.๑๑ คะแนน ซึ่งเป็น
คะแนนที่สูงกว่าปี ๒๕๕๓  
   

มติ   ที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                        
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๐/๒๑ 
 

     ๔.๒  การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่ งที่  ๒๓/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 
   (๑) คณบดี เป็นประธาน 
   (๒) รองคณบดี  
   (๓) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (๔) ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
   (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการประจ าคณะนั้น 
   ให้คณะกรรมการเลือกรองคณบดีคนหนึ่ง เป็นรองประธาน 
   ให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ 
   และ ข้อ ๖ ให้กรรมการ (๑)(๒)(๓) และ(๔) ตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับตัวอักษร 
พร้อมประวัติขอ้มูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ทั้งนี้ กรรมการ (๑)(๒)(๓) และ (๔) ตาม ข้อ ๕ ได้ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 
๕(๕)จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ
ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา จ านวน ๕ คน ซึ่งมีจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการประจ าคณะ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ว่าการค านวณจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น 
จะต้องค านวณจากกรรมการโดยต าแหน่งเป็นหลักแล้วจึงคิดหนึ่งในสาม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ คันธมานนท์  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ จงเถลิง  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน  ด ารงกิตติคุณ   
๔. นางเกศมณี    เลิศกิจจา   
๕. นายสมศักดิ ์    จันทวัฒนา    

  
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๕ คน เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนประวัติข้อมูลรายละเอียดของ
ประวัติการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเขียนให้มีรูปแบบที่เหมือนกัน หากจบการศึกษาภายในประเทศควรใช้ภาษาไทย 
และจบการศึกษาจากต่างประเทศ ควรใช้เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งควรใช้วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ คันธมานนท์  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ จงเถลิง  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน  ด ารงกิตติคุณ   
๔. นางเกศมณี    เลิศกิจจา   
๕. นายสมศักดิ์    จันทวัฒนา    

 และ อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
     ๔.๓  แผนรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนรับนักศึกษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดท าแผนรับนักศึกษา          
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยจ าแนกตามหลักสูตร และสถานที่จัดการเรียนการสอน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๓,๔๙๐ คน รายละเอียดดังนี้  
   ในมหาวิทยาลัยฯ    จ านวน  ๑,๖๙๐  คน 
    อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนสิรินธร) จ านวน     ๕๘๐  คน 
    ศูนย์การเรียนรางน้ า   จ านวน     ๑๒๐  คน 
   ศูนย์การเรียนระนอง ๒   จ านวน     ๑๘๐  คน 
    ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี   จ านวน     ๑๖๐  คน 
    ศูนย์การศึกษานครนายก   จ านวน       ๖๐  คน 
    ศูนย์การศึกษาหัวหิน    จ านวน      ๓๔๐ คน 
    ศูนย์การศึกษาตรัง    จ านวน      ๒๔๐ คน 
    ศูนย์การศึกษาล าปาง   จ านวน      ๑๒๐ คน 

        รวมทั้งสิ้น        ๓,๔๙๐ คน 
   ทั้งนี้  แผนรับนักศึกษาฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘(๔๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แผนรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๒/๒๑ 
 

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกต ว่า ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนรับนักศึกษาไว้ประมาณ 
๓,๕๐๐ คน แต่มียอดนักศึกษาที่รับจริงเพ่ิมขึ้นมากกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งจะมีผลต่อเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัย
จะได้รับจากรัฐบาลและการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอีกด้วย จึงควรประมาณการแผนรับนักศึกษาให้มีความ
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

 
ตอบชี้แจง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวชี้แจงว่า จ านวนแผนรับนักศึกษา ตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของความต้องการของตลาดแรงงานและความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต บางหลักสูตร           
มีนักศึกษาสมัครน้อย บางหลักสูตรมีนักศึกษาสมัครเป็นจ านวนมาก ที่ผ่านมาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา คัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นอันดับ ๕ ของผู้ที่สมัครสูงสุด และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับลดจ านวนนักศึกษาลงมาเหลือ
เพียง ๑๒๐ คน เนื่องจากในแผนก าลังคนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความต้องการที่ลดลง
ปัจจุบันนักศึกษาครูในสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าเป้าหมายที่จะรับใน ๕ ปี ข้างหน้า มหาวิทยาลัยจึงต้องก าหนด
จ านวนการรับให้มีจ านวนที่คาดว่าจะมีงานท าในอนาคต ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก็เช่นเดียวกัน ที่ลดจ านวน
ลงเพ่ือไม่ให้เกินเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอัตราว่างไว้ อีกท้ังบางหลักสูตรปิด
รับนักศึกษาเนื่องจากต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จ านวนการรับนักศึกษาจะถูก
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพพยาบาล และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการก็มีผู้สมัครเป็นจ านวน
มากแต่มหาวิทยาลัยต้องจ ากัดจ านวนรับ เนื่องจากจ านวนบุคลากร เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ จะมีไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน เมื่อเทียบสัดส่วนจะเห็นว่าการรับจริง บางสาขาวิชาเกาะกลุ่มอยู่ไม่ได้ตัดออก ซึ่งจะ
เป็นจ านวนที่เพ่ิมไปในแต่หลักสูตรยิ่งหลักสูตรมากเท่าไหร่ตัวที่เพ่ิมก็จะใกล้เคียงกัน จ านวนที่เกินในส่วนนี้จะ
ประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งส านักงบประมาณตั้งค่าหัวไว้ที่ ๘๐๐ บาท ต่อหัว เป็นจ านวนที่มหาวิทยาลัยพอรับได้ 
เพราะจะมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่หายไประหว่างทาง  
 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ แผนรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
     ๔.๔   (๑) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งส่วนงานภายในของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
โดยไม่แก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ  
(๒) แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ 
การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม ตามประเด็นดังต่อไปนี้  

๑. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดุสิตทราบมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการจัดตั้งส่ วนงานภายในที่เทียบเท่าคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๖ หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยได้ เสนอไป (ปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) รายละเอียดตามหนังสือ
ส านักนโยบายและแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ ๐๕๐๓(๓)/๗๒๕๙ ลงวันที่  ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ชื่อ “โรงเรียน”เป็นส่วนงานระดับคณะ และการจัดตั้งโรงเรียน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๓/๒๑ 
 

สาธิตละอออุทิศ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เคยท าหนังสือชี้แจงไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 
ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๓๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  

  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น  
มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงไปเป็นเหตุผลที่เหมาะสมแล้ว และไม่ได้ขัดหรือแย้งกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ โดยไม่ต้องปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อสังเกต  

  ๒. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓ (๓)/ว ๕๐๗ ลง
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แจ้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึ กษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้  

  โดย ข้อ ๕ ของประกาศฉบับนี้  ระบุว่า  
  “เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของส่วนงานภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว

ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดตั้งส่วนงานภาย ในที่จัดตั้งไปแล้วดังกล่าวให้
ครอบคลุมประเด็นตามข้อ ๓ ทุกประเด็น ให้เสร็จสิ้นภายใน เก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ”  

  และ ข้อ ๘ วรรคสองระบุว่า   
  “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดตั้งส่วนงานภายในไปแล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ เมื่อ

สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการตามข้อ ๕ แล้ว ให้รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายในหก
สิบวัน นับตั้งแต่ได้จัดท าข้อมูลตามข้อ ๕ เสร็จสิ้น”  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๕ จากผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่จาก
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๘๐๓(๓)/๗๒๕๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งมติ            
ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รับทราบการจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๖ หน่วยงาน ได้แก่บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานกิจการพิเศษ คณะพยาบาล
ศาสตร์ โรงเรียนการเรือน  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นการประชุม
รับทราบการจัดตั้งส่วนงานภายในหลังจากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วน
งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้แล้ว  แสดงว่าการพิจารณาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศฉบับใหม่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๘ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  เพราะได้ด าเนินการไปสมบูรณ์แล้ว  

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (๑) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง
ส่วนงานภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  โดยไม่แก้ไขตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (๒) แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๔/๒๑ 
 

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
๑. การจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบโดยไม่แก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๒. แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไปสมบูรณ์แล้ว  
  

     ๔.๕  การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จังหวัดล าปาง  

  
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ต าบลสบตุ๋ย  อ าเภอเมือง

ล าปาง จังหวัดล าปาง เนื้อที่ดิน ๒๖-๑-๘ ไร่ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ ใช้งานเนื่องจากปิดการด าเนินกิจการของสาขาล าปาง
แล้ว จึงมีนโยบายจ าหน่ายให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐในราคาที่เป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาของ
รัฐใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และท้องถิ่น
ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จึงได้ประกาศเชิญชวนให้สถาบันการศึกษายื่นข้อเสนอ โครงการเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการขยาย
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา และ ด้านเทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ซึ่งพ้ืนที่เดิมที่ใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปาง คับแคบ ไม่สามารถขยาย
เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัยที่มีเด็กเพ่ิมมากขึ้น จากความนิยมของประชาชนในจังหวัด
ล าปาง และเรียกร้องให้ มีการขยายการจัดการศึกษา ในระดับประถมศึกษาจ านวนมาก นอกจากนี้ การรับนักศึกษาใหม่
มีมากขึ้น 
  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับราคา

ประเมิน ว่าราคาประเมินจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  
ส่วนที่ ๑ ราคาประเมินที่ดิน ในภาพรวมจะเป็นที่ดิน ๓ แปลงติดต่อกัน จ านวน ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา 

ราคาประเมินที่ดิน ๑๐๙,๙๗๘,๗๕๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)          
ซึ่งราคาที่ดินจะประเมินแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่หากแปลงที่ดินอยู่ติดถนน  ประเมินราคาตารางวาละ 
๑๔,๐๐๐ บาท และแปลงที่ดินไม่ติดถนน ประเมินราคาตารางวาละ ๕,๗๕๐ บาท  

ส่วนที่ ๒ ราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างเดิมในส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งไม่แน่ใจว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทยตั้งราคาประเมินไว้เท่าไร ในส่วนดังกล่าวได้ท าการส ารวจเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย
ส ารวจพ้ืนที่ต่าง ๆ และตามแบบแปลนขนาดของอาคารแล้ว ได้ประเมินตามพ้ืนที่ใช้สอย ตามราคาประเมินของ
กรมที่ดิน และอายุการใช้งานของอาคาร ส าหรับอาคารสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารจัดการ
ประชุม อาคารกลุ่มบ้านพัก อาคารกีฬา ซึ่งราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างหักค่าเสื่อมราคา จะอยู่ที่ราคาประมาณ 
๔๗,๔๙๘,๙๕๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) เมื่อรวมราคาประเมินที่ดินและราคา



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๕/๒๑ 
 

ประเมินสิ่งปลูกสร้าง จะมีราคาประเมินประมาณ คือ ๑๕๗,๔๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท) 
 ส าหรับแผนการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคตได้มีการจัดท าโครงการในเบื้องต้น โดยแบ่งพ้ืนที่ ที่มีพ้ืนที่ใหญ่จะ
เป็นพ้ืนที่ส าหรับอุดมศึกษาและการศึกษาปฐมวัยรวมถึงประถมศึกษา ในอาคารที่ ๑-๖ เป็นอาคารเดิมที่จะมีการ
ปรับปรุง ซึ่งใช้งบประมาณในการปรับปรุง ประมาณ ๘๒ ล้านบาท ในส่วนการลงทุนงบประมาณก่อสร้างอาคารจะ
อยู่ในพ้ืนที่โล่งเป็นสนามหญ้า ซึ่งจะจัดท าเป็นพ้ืนที่ประถมศึกษา ซึ่งจะต้องมีทั้งหมด ๕ กลุ่มอาคาร คืออาคาร
หมายเลข ๗ เป็นอาคารการศึกษาปฐมวัย ลักษณะอาคารจะเป็นเหมือนกับอาคารในมหาวิทยาลัย อาคารหมายเลข 
๘ เป็นอาคารประถมศึกษาสูง ๕ ชั้น อาคารหมายเลข ๙ จะเป็นอาคารโรงอาหารและห้องประชุม อาคารหมายเลข 
๑๐ เป็นอาคารสระว่ายน้ า มีสระว่ายน้ าส าหรับเด็กเล็ก และสระว่ายน้ าขนาดมาตรฐาน อาคารหมายเลข ๑๑ เป็น
อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการอาหารสูง ๕ ชั้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนที่จะต้องลงทุนใหม่ รวมทั้งอาคาร
หมายเลข ๑๒ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ส านักงาน จะเป็นอาคาร ห้องน้ า ทั้งนี้ งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด ประมาณ 
๒๔๕,๙๗๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) รวมงบลงทุนในระยะที่  ๑ คือ 
๓๒๙,๑๗๕,๐๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ในส่วนของงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 
ประมาณการในเบื้องต้น ประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท ดังนั้นในภาพรวมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระยะที่ ๑ 
โดยประมาณ ๕๐๙,๑๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ที่มีอยู่เดิม มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การลงทุนไปเป็นจ านวนมาก และหากจะซื้อที่ดินดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการประเมินราคาซื้อขายที่ดินหรือไม่ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะขายในราคาเท่าไหร่ และมีวิธีการด าเนินงานอย่างไร 
 ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยน าเสนอแผนในการจัดหาแหล่งงบประมาณท่ีใช้ในโครงการฯ ว่ามาจากแหล่งใด 
 ๓. โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง เป็น
โครงการที่ใหญ่ ที่ดินแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสม แต่มีความเป็นห่วงในเรื่องงบประมาณหากมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการควรพิจารณาในเรื่องงบประมาณอย่างละเอียด  และมหาวิทยาลัยควรด าเนินงานทางด้านธุรกิจอ่ืนด้วยเพ่ือ
ช่วยในเรื่องรายรับของมหาวิทยาลัย ส าหรับประเด็นที่น าเสนอเป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ ซึ่งยังไม่เห็นถึงรายละเอียด
ทั้งหมด มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการด าเนินโครงการฯ จ านวน ๓ แผน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน ในเรื่องงบประมาณและวิธีการได้มาของงบประมาณ งบลงทุน 
รวมทั้งศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน เพ่ือท าให้เห็นภาพโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงควรศึกษาในเชิง              
ลึกอย่างละเอียด  
 ๔. มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงการปรับปรุงพ้ืนที่ และการโอนย้ายนักศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับ 
 ๕. หากไม่มีผู้เสนอโครงการเพ่ิมเติมและเป็นไปได้ควรขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาการ
น าเสนอโครงการ ไปอีก ๑-๒ เดือน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดท าโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งอาจมีการประสานเป็นการภายในกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ 
  
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวชี้แจง ว่ามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้จัดท าโครงการขยายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินโครงการฯ 
ประกอบด้วยราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง งบลงทุนโดยประมาณ ซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม จะปรับปรุงและใช้ใน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๖/๒๑ 
 

ช่วงแรก แล้วจึงขยายงานออกไปตามก าลังความสามารถในขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง ที่มีอยู่เดิมก็ยังคงด าเนินการอยู่เพ่ือรองรับในช่วงเปลี่ยนถ่าย เมื่อหมดสัญญาแล้วจะ
ต่อสัญญาในส่วนที่เป็น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง และจะเปิดเพ่ิมส่วน
ของการประถมศึกษา ซึ่งในการน าเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถน าโครงการดังกล่าวเสนอไปยังธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ และคาดว่าหากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ก็จะน าเสนอไปยังธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้  

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศขยายเวลาในการเสนอโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในครั้งแรก จึงได้มีการขยายเวลาในการน าเสนอโครงการจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ
จะพิจารณาจากโครงการของสถาบันการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส าหรับการประเมินราคาซื้อขายที่ดินนั้น มหาวิทยาลัยได้มอบหมายผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วโดยประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซี่งราคากลางมาตรฐานประมาณ ๑๔๙ ล้านบาท และยังได้
จัดท าโครงการโดยประสานงานร่วมกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง หากธนาคารแห่งประเทศไทยขายในราคา
ประเมินหรือสูงจากราคาประเมินเล็กน้อย มหาวิทยาลัยสามารถต่อรองได้โดยการผ่อนช าระ โดยมีอัตราดอกเบี้ยใน
อัตราปกติ ในส่วนงบลงทุนที่ใช้ส่วนหนึ่งได้มาจากเงินรายได้ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง และอีกส่วนคือ
การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์   

สถาบันการศึกษาที่ให้ความสนใจ แต่ได้ยกเลิกโครงการไปแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง อยู่จังหวัดล าปาง และมหาวิทยาลัยมหิดล แต่เท่าที่ทราบขณะนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดให้ความสนใจ  
 โครงการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง จะต้องน าเสนอ
ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในหลักการ และจะด าเนิน
การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของงบประมาณ การคุ้มทุน และน าเสนอเป็นแผนการด าเนินงานอีกครั้งในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
  
 มติ  ที่ประชุม อนุ มัติ  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ ดินพ ร้อมสิ่ งปลูกสร้าง               
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 
  ๔.๖  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน 
 
  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผน   
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน มีทั้งสิ้น ๗ ตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมายทุก
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการของสาขาที่เป็นอัตลักษณ์
ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๗/๒๑ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จของการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จของการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรปรับค่าเป้าหมายใหม่เนื่องจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่ าเกินไป ท าให้ค่าเป้าหมายและผลการ
ด าเนินงานไม่สอดคล้องกัน และควรตั้งเป้าหมายใหม่ให้สามารถด าเนินการหรือปฏิบัติได้จริง หรืออาจตั้งค่า
เป้าหมายโดยการน าผลที่ได้ในแต่ละปีจัดท าเป็นองค์ความรู้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้น ามาใช้ประโยชน์ จะดีกว่าการ
ตั้งค่าเป้าหมายเป็นจ านวนรางวัล ซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๒. ในการน าเสนอรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ รอบ ๑๒ เดือน ควรจัดท าให้มีความ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยขอให้น าเสนอผลการประเมินของ สกอ. สมศ. และ กพร. เป็นข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งน า 
เสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานที่น ามาอ้างอิงด้วย 
 ๓. ข้อมูลอัตราเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน ควรศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย Personnel Management 
Association of Thailand (PMAT) และควรท าการเปรียบเทียบกับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการจัดกลุ่มควรเป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีมีความใกล้เคียงกันกับประเทศไทยเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
 ๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ ข้อ ๓. ร้อยละของบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้งานท าตรงตามสาขาและมีอัตราเงินเดือน
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน ค่าเป้าหมายตั้งไว้ ร้อยละ ๐.๐๒ ซึ่งเท่ากับ ๒ : 
๑,๐๐๐ คน แต่มีผลการด าเนินงานปรากฎ ร้อยละ ๖๒.๗๐ เท่ากับ ๖๒๗ : ๑,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นผลที่มีความต่างกัน
มาก หากภูมิภาคอาเซียนที่กล่าวถึงรวมประเทศไทยด้วย ก็ควรตั้งค่าเป้าหมายใหม่ โดยให้ตั้งเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
นักศึกษาที่จบและมีงานท าเพียง ๒ : ๑,๐๐๐ น้อยเกินไป ควรก าหนดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรืออาจเปลี่ยนจาก
การตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ เป็นจ านวนคน  

  
ตอบชี้แจง 
ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผน     

กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กับผลคะแนนที่ได้มีผลต่างกันมาก เนื่องจากค านิยามตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน ยังหาเกณฑ์มาตรฐานที่จะน ามาวัดไม่ได้ ได้แก่ การได้งานท าตรงตามสาขาและ           
มีอัตราเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริหา ร           
กลยุทธ์ก าลังศึกษาเพ่ือหาข้อสรุปว่าในแต่ละสาขาวิชาที่จบควรมีอัตราเงินเดือนมาตรฐานเท่าไรเหตุที่มีผลคะแนน
ต่างกันมากเนื่องจากพิจารณาจากนักศึกษาที่จบการศึกษาและมีงานท าในต่างประเทศและได้รับอัตราเงินเดือน           
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของแต่ละประเทศท่ีก าหนดไว้ ซึ่งใช้ข้อมูลของ ก.พ. เป็นเกณฑ์ เมื่อปฏิบัติจริงกลับพบว่าเป็นการ
วัดที่ค่อนข้างยาก รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ ได้พิจารณาแล้วและยัง ไม่ขอปรับค่าเป้าหมาย       
จึงท าให้มีผลคะแนนที่ต่างกัน  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๘/๒๑ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เป็นการมองภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย จึงได้
มีการตั้งค่าเป้าหมายเป็นระดับ และด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และเริ่มมีการวัดผลลัพธ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ และโรงเรียนการเรือน จึงมีการก าหนดค่าเป้าหมายในระดับ 
๐.๐๒ และ ๐.๐๕ ส าหรับการท างานในระดับภูมิภาคอาเซียนและได้รับอัตราเงินเดือนเป็นไปตามมาตรฐาน ต่อมา
คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ พยายามในการหาข้อมูลและมาตรฐานในการวัดโดยมอบหมายให้สวนดุสิตโพล             
ท าวิจัยเพื่อหาเกณฑ์มาตรฐานในสาขาวิชาชีพ 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจะถูกก าหนดในแผนปฏิบัติราชการจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่า
จะต้องด าเนินการอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการติดตามประเมินโดยกองนโยบายและแผน อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง คือรอบ ๙ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ส าหรับแผนปฏิบัติราชการจะต้องน าตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และ EdPEx ที่ต้องหาช่องว่างเพ่ือการพัฒนา จึงต้องน าตัวชี้วัดที่เป็นของมหาวิทยาลัย โดย
กลุ่มงานประกันคุณภาพที่ดูแลการประเมินโดย สกอ. สมศ. กองนโยบายและแผนติดตามในส่วนของ กพร.  และ
การประเมินตามแผนกลยุทธ์ และ EdPEx ที่ติดตามโดยกลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัย (CLG-U) ซ่ึงแต่ละ
หน่วยงานต้องด าเนินการให้ไดต้ามท่ีก าหนดค่าเป้าหมายไว้  

๓. ค านิยามของค าว่า ระดับภูมิภาคอาเซียน มีการตั้งข้อสังเกตว่ารวมประเทศไทยหรือไม่เนื่องจาก
ประเทศไทย ก็เป็น ๑ ในประเทศอาเซียน  

๔. รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่น ามาอ้างอิงในแต่ละตัวชี้วัด จะน ามาลงไว้ที่ภาคผนวก ของรายงาน
การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ รอบ ๑๒ เดือน เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน โดยในการประเมินรอบ ๑๒ เดือน ขอให้เพ่ิมเติมรายละเอียด
เพ่ือให้มีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
              ๕.๑   หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/๗๒๕๙ 

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/๗๒๕๙  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมจัดส่งข้อมูลการจัดตั้งส่วนงาน
ภายใน เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไปนั้น 
   ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้ว ที่ประชุม กกอ. มีมติ รับทราบการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ๖ หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ส านักกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ชื่อ “โรงเรียน” 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๑๙/๒๑ 
 

เป็นส่วนงานระดับคณะ และการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ควรจัดตั้งรูปแบบเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/๗๒๕๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

    ๕.๒  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

 
สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๙๒๖.๘๑ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๕๑๘.๘๓ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๓ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๒๕๓.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๕ 
ของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร  ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๒๓.๖๑ ล้านบาทมีผลการ
เบิกจ่าย วงเงิน ๕๗.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 
  ๒. เงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้รับจัดสรรวงเงิน 
๗.๕๗ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๒.๔๓ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๐ ของเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ได้รับจัดสรร 
  ๓. เงินโครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯ 
ได้รับจัดสรรวงเงิน ๓๓.๔๙ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) มีผลการ
เบิกจ่าย วงเงิน ๑๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๔ ของเงินโครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาฯ ที่ได้รับ
จัดสรร 
  ๔. เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับจัดสรรวงเงิน ๓๖๖.๙๒ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๓ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๓๒๗.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๘ 
ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๒๐/๒๑ 
 

 ๕.๓   รายงานจ านวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคปกติ (เรียนนอกเวลา)  
  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานจ านวนนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคปกติ (เรียนนอกเวลา) ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดท าสถิติข้อมูลจ านวน นักศึกษา
ภาคปกติ และภาคปกติ (เรียนนอกเวลา) รหัส ๕๑,๕๒,๕๓,๕๔ และรหัส ๕๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๕,๒๖๕ คน โดยจ าแนกตาม
สถานที่จัดการเรียนการสอน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานจ านวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคปกติ 
(เรียนนอกเวลา) ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๕.๔  ผลการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน 
   ในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอธิการบดี ปีท่ี ๔ รอบ ๖ เดือน  
   (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ปีที่  ๔ รอบ ๖ เดือน (๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร        
ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๕(๖๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่
ประชุมสรุปผลการประเมินอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ปีที่  ๔ รอบ ๖ เดือน (๑๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ผลการประเมินระดับ ๕ สูงกว่ามาตรฐานมาก โดยการด าเนินงาน
ด้านสมรรถนะมืออาชีพ และด้านการบริหารจัดการมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานมาก เช่น ด้าน
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การน าแผนไปปฏิบัติ การส่งเสริมและให้บริการตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  ซึ่งการประเมินฯ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะซึ่งจะน าเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ
ต่อไป 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ที่มิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ปีที่ ๔ รอบ ๖ เดือน (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-             
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ๒๑/๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
        ๖.๑ งานซ้อมใหญ่การแข่งขัน “IKA Culinary Olympics  

Erfürt, Germany ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันในงานซ้อมใหญ่การแข่งขัน “IKA Culinary Olympics Erfürt, Germany ณ อาคารรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ Thailand 
Culinary Academy จะเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิคด้านการประกอบอาหาร “IKA Culinary Olympics Erfürt, 
Germany ในระหว่างวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี จึงจัดให้มีการซ้อมใหญ่เพ่ือ
เตรียมการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมชมการ
เตรียมการและรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน โดยทีมเชฟเยาวชนตัวแทนประเทศไทย 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ งานซ้อมใหญ่การแข่งขัน “IKA Culinary 
Olympics Erfürt, Germany ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕  วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.          
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
        
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


