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ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน 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. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๒. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
     กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖.  นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม  
๑.  นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๓. นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕                                            ๒ |๒๓ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๒.  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส าฃนักงานอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน รักษาการในต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕. นายกิตติศักดิ์  วสันติวงศ์ ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว 
๖. นางสาวกิ่งกาญจน์   ทองงอก หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ 
๗.    นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๘.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะครศุาสตร์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ จ าแนกตามพันธกิจหลัก  ๕  ด้าน ได้แก่ ด้าน
การผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  การพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาศาสตร์
ทางการศึกษา  การบริการวิชาการด้านศาสตร์ทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชนและท้องถิ่น  และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ใน
รอบปีที่ผ่านมา โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก   
   ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน ต่อไป  
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนครูน้อยลง ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตครูจะมีบทบาทใน
การกระตุ้นให้คนสนใจเรียนและท างานเป็นครู ท าหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติรวมทั้งช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ
อย่างไร  
 ๒. มหาวิทยาลัยมีการติดตามนักศึกษาที่จบการศึกษาและได้ปฏิบัติงานในอาชีพครูหรือไม่ และมีจ านวนเท่าไร 
 ๓. การคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือไม่ ซึ่งในอดีตคนที่
เรียนครูจะเป็นผู้ที่มีความรู้และเรียนเก่ง แต่ในปัจจุบันจะเลือกเรียนแพทย์ วิศวะ แล้วจึงมาเลือกครู เว้นแต่เป็นผู้
ที่รักในอาชีพครูและมุ่งมั่นในการท าอาชีพนี้ หากคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ า และบ่มเพาะไม่ดี
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อาจจะท าให้เป็นแม่พิมพ์ที่ไม่ดีได้ การถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กก็จะด้อยลง เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลัง
คุณภาพครูจะด้อยกว่าในอดีต  
 ๔. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปรัชญาเขียนได้ดีจึง
อยากให้ตั้งเป็นความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้ได้ และขอฝากเรื่องทักษะการสอน ซึ่งอาจศึกษาจากโครงการ
ประกวดครูสอนดี ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยศึกษาว่าครู
สอนดีมีหลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือก รวมถึงเรื่องความคิดริเริ่มในการสอนที่อยากให้มีความแหวกแนว ขอ
แนะน าสารคดี Waiting for Superman เป็นหนังสารคดีที่กล่าวถึงเรื่องระบบการศึกษาที่ล้มเหลวและตีแผ่
ปัญหาด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  
 ๕. ควรเปรียบเทียบผลการด าเนินงานย้อนหลัง เพื่อให้เห็นภาพทิศทางและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ 
ไป และเพ่ือความสมบูรณ์ของรายงานมากยิ่งขึ้น หรือควรมีตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่เลิกเรียนกลางคัน (Drop-
out) และหากมีจ านวนมากมหาวิทยาลัยจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อสังเกตเพ่ือน าไปก าหนด              
ทิศทางการผลิตครูของมหาวิทยาลัยได้   

๖. การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการในการรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกันอย่างไร 
เนื่องจากไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบกัน และในการฝึกปฏิบัติการสอนควรให้นักศึกษาได้รับในบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   
แต่เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาและได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนต่างจังหวัด นักศึกษาอาจไม่สามารถปรับตัวได้ 
มหาวิทยาลัยควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์และบรรยากาศที่มีความหลากหลาย  

๗. ควรพัฒนาหลักสูตร ไปจนถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอยู่ใน
ระดับแนวหน้า และมีกระบวนการจัดการที่ดี พร้อมทั้งควรพัฒนาจุดอ่อนในเรื่องการเกษียณอายุของข้าราชการ
ที่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพพร้อมกันในแต่ละปี จะเห็นได้ว่าวิชาชีพครูเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์  การถ่ายทอดจากตัวแบบที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งในระยะ ๕๐ ปีข้างหน้าจะขาดหายไป จึงควรหาแนวทาง
ที่จะพัฒนาต่อไป  
 ๘. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะมีนโยบายในเรื่องการฝึกหัด
ครูชนบทขึ้นมาใหม่ เป็นเรื่องส าคัญและควรด าเนินการให้ได้ ซึ่งโครงการครูชนบทจะท าให้นักศึกษาได้ไปสัมผัส
กับการเรียนการสอนในหลาย ๆ รูปแบบ    
 ๙. ปรัชญาที่จะสร้างครูดีจะมีวิธีการอย่างไร เพราะเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ อนาคตของชาติจะดี
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนของครู ขณะนี้บ้านเมืองมีปัญหาเนื่องมาจากคน ซึ่งได้รับการศึกษาที่
หลากหลาย คนที่ไม่เคารพกติกา ไม่เคารพกฎหมาย ท าอะไรตามใจชอบ สอนกันมาอย่างผิด ๆ  จึงท าให้มีการ
ละเมิดกฎหมาย มีการคอรัปชั่น ไม่เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน จะท าอย่างไรให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี 
และสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนเหล่านี้  มีตัวอย่างหนังสือ Teach Like Your Hair's on Fire, 
Penguin Books, ๒๐๐๗ เขียนโดย Rafe Esquith แปลโดย นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ซึ่งอยากให้อาจารย์
ทั้งหลายได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ชื่อหนังสือภาษาไทย คือ ครูเพ่ือศิษย์ ก็อยากเห็นครูของเราเป็นครูเพ่ือศิษย์จริง ๆ 
ที่ท างานโดยไม่เห็นแก่ตัว   

 
ตอบชี้แจง  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย               

มีจ านวนที่มหาวิทยาลัยรับจริงประมาณ ๑๐๐ คน ในส่วนที่เกินคือสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนด
แผนการรับครั้งแรกจ านวน ๑๘๐ คน แต่มีการรับประมาณ ๒๘๐ คน ซึ่งจ านวนดังกล่าว จะแยกเรียนตามกลุ่ม
วิชาเอก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัย
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มีการปรับให้เข้ากับการสอนในกลุ่มพ้ืนฐานที่มีกลุ่มสาระด้วย เพราะฉะนั้นจ านวนนักศึกษาก็จะเกลี่ยกระจายไปเป็น 
๓ กลุ่ม จึงเป็นจ านวนที่มหาวิทยาลัยรับได้ 

ส าหรับความแตกต่างระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในกรุงเทพและต่างจังหวัด พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนว่านักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสอนด้วยระบบเมืองออกไปท างานในท้องถิ่นไม่ได้ เมื่อส่งไปสอนที่
ต่างจังหวัดจะมีปัญหาเนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้ปฏิเสธที่จะท างานในท้องถิ่น จากปีที่ผ่านมาที่มีครูพันธุ์ใหม่ 
นักศึกษาล าดับที่ ๑ ถึง ๑๐ ซึ่งเป็นเด็กเรียนเก่ง จะไม่เลือกท างานในท้องถิ่น เพราะไม่สามารถปรับตัวได้ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และ ล าปาง 
จึงส่งนักศึกษากลุ่มหนึ่งออกไปปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาดังกล่าว เพ่ือทดลองว่าหากเข้าไปอยู่พ้ืนที่อย่างนั้น มี
หอพักเหมือนการฝึกหัดครูชนบทในสมัยก่อน จะอยู่รอดได้หรือไม่ ซึ่งพบว่าในตอนแรกจะมีปัญหาค่อนข้างมาก 
มหาวิทยาลัยจึงพยายามแก้ไข ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญที่มหาวิทยาลัยมองเห็นและพยายามในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว 
 นายสวงค์ บุญปลูก ในฐานะผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า มหาวิทยาลัย          
มีการคัดเลือกจากระบบแอดมิชชั่นและผลการเรียนควบคู่กัน ปัจจุบันวิชาชีพครูเป็นที่นิยมของนักศึกษาจึงมี
จ านวนผู้สมัครเรียนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการรับ ๓ รอบ คือรอบโควต้า รอบรับตรง และรอบแอดมิ
ชชั่นกลาง ซึ่งรอบโควต้ามีจ านวนผู้สมัครประมาณ ๑,๐๐๐ คน มีการรายงานตัวประมาณ ๑ ใน ๓ หรือ ร้อยละ 
๒๐ ซึ่งจะมีจ านวนนักศึกษา ที่มารายงานตัวจ านวน ๒๓๐ คน จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องงดรอบรับตรง 
มหาวิทยาลัยจึงแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขออนุญาตไม่รับระบบแอดมิชชั่นกลาง แต่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว มหาวิทยาลัยจึงจะต้องรับรอบแอดมิชชั่นก
ลางเพ่ิมเติม จึงท าให้มีนักศึกษาจ านวน ๓๐๐ คน  ส าหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น
ระบบการสอบตรงหรือระบบแอดมิชชั่นกลาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่คุรุสภาก าหนด คือ 
นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู หรือวัดความถนัดทางวิชาชีพ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ในฐานะอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า คณะครุ-
ศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มาอย่างยาวนาน              
การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญมานาน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะมีงานท า และ
ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอนักศึกษาไปท างาน อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็น
สถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนจึงเป็นหลักประกันการมีงานท าให้กับนักศึกษาอย่างแน่นอน จึงรับประกันได้ว่าในเชิง
วิชาการ             คณะครุศาสตร์ให้การดูแลเป็นอย่างดีในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่แต่เฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว   
   
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๑๒๖  
  ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการ

เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๑๒๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา นั้น  เนื่องจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ พิจารณาเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ควรเป็นผู้ที่สามารถทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับ ตรวจสอบ และสนับสนุนภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา จึงไม่ควรมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเกิน ๕ แห่ง
ในเวลาเดียวกัน และไม่ควรมีการด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันเกินกว่า ๒ แห่ง ประกอบกับส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางในการเสนอเรื่องเพ่ือขอให้ส านักราชเลขาธิการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา โดยขอให้เสนอเรื่องแต่งตั้งก่อนวันครบก าหนดตามวาระไม่เกิน ๒ เดือน   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๑๒๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
  
  ๑.๓ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๑๑๔๑  
  ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาค

การศึกษา 
  ทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอความร่วมมือปรับ
ปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือเรื่อง การปรับเวลาเปิดและปิดภาคการ 
ศึกษาตามนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เมื่ อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงผลของการปรับเวลาเปิดและปิดภาคการศึกษา ประกอบกับมติจากที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ปรับเวลาการเปิดภาคการศึกษาตามระบบสากล จากเดิมในช่วงเดือน
มิถุนายนเป็นช่วงระหว่างวันที่  ๑๕ สิงหาคม-๑๕ กันยายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาค
การศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
     
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอความร่วมมือปรับปฏิทิน
การเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
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 ที่ประชุมมีข้อสังเกตเรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยต่อการปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุก
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร  
  
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า
การปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้นไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนแต่อย่างใด และสามารถด าเนินการได้ ในการเปิดภาคเรียนครั้งแรกจะต้องคร่อมช่วงเทศกาลปีใหม่ จึง
ต้องมีการ ชดเชยระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ทันกับการเรียน รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานสอนของ
นักศึกษาก็ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ทั้งนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะปรับในเดือนสิงหาคม
และกันยายน ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็นไปตามเดิม ยังคงไม่ปรับ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการส่ง
นักศึกษาสายครู             ฝึกปฏิบัติการสอน  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น              ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณ ารับรอง รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕   
 
 มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องรายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๔ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ได้ด าเนินการและแจ้งกลับมายังส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง พิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายละเอียดของ
ประวัติการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ เลขที่ วทท.๑๘๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๕  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕                                            ๗ |๒๓ 

๒. คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔  รายละเอียดตามบันทึกข้อความ เลขที่ วจก.๒๘๘๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๕  

๓. ส านักงานอธิการบดี เรื่อง การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคาร
แห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  ซึ่งอธิการบดีรับทราบและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
ด าเนินการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ เลขที่ ศก. ๕๐๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ สลส. 
๕๓๑/๒๕๕๕           ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๔. กองนโยบายและแผน เรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน รายละเอียดตามบันทึกข้อความ เลขที่ กผ. ๔๓๓/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคมม ๒๕๕๕  
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๓.๒    ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ 
   ประชาคมอาเซียน (มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๕) 
   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง นโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินกิจกรรมในคณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๕) โดยแยกตามแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียน และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
      

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนดุสิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๕) 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มีนาคม - กันยายน 
๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้ 
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 ด้วย มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งโดยภาพรวมคณะและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                     
ได้ด าเนินการ มีรายละเอียดโดยแยกตามแผนยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่าไม่ควรลืมในเรื่องการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัด
กิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการอบรม
ภาษาอังกฤษ                ซึ่งมีความส าคัญเนื่องจากเป็นภาษากลางของประเทศอาเซียน รวมทั้ง ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย          ก็ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให้กับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีโครงการและกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่เห็นชัดเจนและยั่งยืนกว่านี้ โดยเฉพาะ
นักศึกษา เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง นอกจากนักศึกษาจะมีความรู้แล้วควรจะมีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพของตนเองให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเพ่ิมความ
เข้มแข็งและคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ ถึงแม้จะมีเพียงหลักสูตรเดียว 
ได้ แก่  การจัดการงาน บริการ  (Bachelor of Arts Programme in Hospitality Management) ซึ่ ง เป็ น
หลักสูตรทีเ่ปิดรองรับส าหรับประชาคมอาเซียน และท่ีส าคัญคือในที่ประชุมอาเซียนได้จัดแบ่งความรับผิดชอบใน
การดูแลประสานงานให้แต่ละประเทศดูแลในเรื่องต่างๆ นั้น ประเทศไทยได้รับให้ดูแลในเรื่องท่องเที่ยวและการ
บิน               จึงสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย และอีกหลักสูตรที่ก าลังอยู่ในการพัฒนา ได้แก่ 
International Business ทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินงานโดยคณะวิทยาการจัดการ  
  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. หากจะพัฒนาอาเซียนคอร์เนอร์ให้เป็นอาเซียนคลับ และเชิญชวนนักศึกษาประเทศต่าง ๆ ร่วมเป็น

สมาชิกติดต่อสื่อสารกันจะเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรจัดหาเพลงของแต่ละประเทศอาเซียนที่มี
ความไพเราะมาเผยแพร่ เพ่ือให้ประชาคมของเรารับรู้มากยิ่งขึ้น อย่างน้อยจะท าให้เกิดการซึมซับสิ่งที่ได้ยิน
นอกเหนือ จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์  

๒. การท าความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ของมหาวิทยาลัยยังขาดประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศท่ีน่าสนใจเนื่องจากในสมัยก่อนถือได้ว่า มหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์เป็นตักศิลา
ของเอเซีย มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก หากจะมีการท าความร่วมมือก็จะเป็นสิ่งที่ดี  

๓. เมื่อมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการเผยแพร่หรือท าความร่วมมือกับต่างประเทศ ควรน าข้าวสวนดุสิต      
ไปเป็นของที่ระลึก และยังเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้าวสวนดุสิตอีกด้วย  

๔. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ ให้ทราบอย่าง
ทั่วถึง ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน   
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 
                 ๔.๑ ประเด็นพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
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          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประเด็นพิจารณาจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่  ๑๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพ่ือให้ท าหน้าที่
ด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้มีการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๗ 
กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย ๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

  จากการพิจารณาข้อกฎหมายดังกล่าวเพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป็นแนวทางสรรหา
อธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พบว่ามีประเด็นที่เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๘ (๒) ก าหนดว่า
กระบวนการสรรหาต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่จะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคล
ในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา และคุณสมบัติ ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ยังมิได้มีการก าหนด
สาระที่เป็นแนวทางให้บุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสรรหา
อธิการบดี 
   ๒. สาระที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ (๒) (ข) ก าหนดให้ คณาจารย์ประจ า 
อาจารย์อัตราจ้าง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัย อาจเสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
เองได้ แต่ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน ที่มีประเภทของบุคคลากรเพ่ิมขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดค านิยามของบุคลากรในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่า บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย ท าให้กลุ่ม
บุคลากรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ครอบคลุม บุคลากร ประเภท 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพ่ือพิจารณา ประเด็นพิจารณาจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดังนี้ 
    ๑. จากประเด็นในข้อ ๑. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมีมติว่า ควรน าเสนอ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดเกี่ยวกับบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน เพ่ือน าไปก าหนดในประกาศการสรรหาอธิการบดีต่อไป โดยใช้อ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ (ค) 
บุคคลอื่นตามท่ีประกาศสภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
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   ๒. จากประเด็นในข้อ ๒. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมีมติว่า เพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างทั่วถึง 
 นายมานิจ  สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสรุปว่า กระบวนการสรรหาเดิมตามข้อบังคับที่
ออกมา ยังขาดผู้ที่น่าจะได้มีส่วนร่วมอีก ๒ กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อบังคับ
อันได้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอีกประเภทได้แก่ บุคคลใน
ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น จึงขอหลักการจากที่ประชุมในการ
พิจารณาให้บุคคลทั้งสองประเภทนี้ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ออก
ประกาศเพ่ิมเติมประเภทของบุคคลในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่าควรมอบหมายกองกฎหมายแก้ไข ระเบียบ 
ข้อบังคับ ฉบับอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ในการออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
เพ่ิมเติมประเภทของบุคคลในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
               ๔.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกบุคคลเป็น
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดงันี้ 
    ด้วย กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย จึงได้มีค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตที่ ๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการ
สรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งคณะกรรมการสรร
หาได้ด าเนินการ ดังนี้             
   การประชุม ครั้ งที่  ๑ เมื่ อวันที่  ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๕ พิจารณาจัดท าประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๕  
   การประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) พิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๑๕ คน จากการเสนอชื่อ
ของบุคคลที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อขอถอนชื่อ จ านวน ๑ คน จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
เข้ารับการสรรหา จ านวน ๑๔ คน  
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  ๒) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ   
  ๓) พิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกด้านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย  
  ๔) พิจารณาความสามารถในการทุ่มเทและอุทิศเวลาให้แก่กิจการมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เต็มที ่
 คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
จ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการ แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูล
รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตาม
บัญชีรายชื่อในข้อ ๙ จ านวน            ห้าคนเป็นกรรมการ และจัดล าดับตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ เพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อ
ส ารอง 
    คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน           
๑๐ คน โดยรายชื่อเรียงล าดับอักษร ดังต่อไปนี้  
      ๑. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร 
     ๒. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ ศรีรอดบาง 
      ๓. รองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ 
      ๔. ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 
      ๕. นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต 
     ๖. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 
     ๗.  นางวิภารัตน์ ธรรมสโรช 
      ๘. นางอรสา คุณวัฒน์ 
     ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต 
    ๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 
    
 จึงน าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกบุคคลเป็นกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ คน เป็นกรรมการ และจัดล าดับตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ 
เพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อส ารอง 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า
ด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยที่ประชุมมี
มติให้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นการ
ลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๒๐ คน 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
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 ๑.  นายนิคม  กฤษณรังคุณ 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
 การเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการลงคะแนนลับมี
การลงคะแนนหนึ่งครั้ง รายชื่อที่เรียงตามล าดับคะแนนมีดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี 
๒. นางสาวพรทิพย์   กาญจนนิยต 
๓. รองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา   ศิริทรัพย์ 
๔. นางชนิดา  สุวรรณจูฑะ ศรีรอดบาง 
๕. นางอรสา  คุณวัฒน์ 
บัญชีรายชื่อส ารอง 
๖. นางวิภารัตน์   ธรรมสโรช 
๗. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต 
๙. ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 
๑๐.  ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง 

 

 มติ  ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี 
๒. นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต 
๓. รองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์ 
๔. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ ศรีรอดบาง 
๕. นางอรสา คุณวัฒน์ 

 
ทั้งนี้ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอม
จากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตามข้อ ๑๐ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในกรณีบุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกไม่ให้ความยินยอมให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยขึ้ น
บัญชีรายชื่อส ารองไว้ตามล าดับ จนกว่าจะได้กรรมการครบจ านวน 
 
               ๔.๓   การพิจารณาอัตราเงินเดือนของผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหาร ที่มิได้เป็นข้าราชการ 
  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาอัตราเงินเดือนของผู้
ที่ด ารงต าแหน่งบริหาร ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  สุวรรณเกษม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒) ครบเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งคณบดี ตามวาระที่ยังคงเหลืออยู่
ได้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร สุวรรณเกษม ในอัตราเงินเดือน  
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เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย เงินเดือนของผู้
ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เรื่องอัตราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
   ประกอบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์  อังกุราภินันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต - 
ละอออุทิศ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
(ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๘/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑) ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๔ สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
ผู้อ านวยการ โดยค าแนะน าของอธิการบดี นั้น ในการนี้ อธิการบดี จึงขอเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จง
รักษ์  อังกุราภินันท์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด กบ. ๒๓๗๖/
๒๕๕๕           ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕) โดยให้รับค่าตอบแทนในอัตราเงินเดือน เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
(สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ มิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
อัตราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 ๑. อนุมัติ อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร สุวรรณเกษม  
จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวาระ
การด ารงต าแหนง่ 
 ๒. อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์  อังกุราภินันท์  เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
โดยได้รับอัตราเงินเดือน เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
 

     ๔.๔  สถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   อาศัยความตามมาตราที่ ๗ และมาตราที่ ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา การสอน 
การท าวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
: AEC) และมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศที่เจริญแล้วเช่นประเทศในสหภาพยุโรป (European Union 
: EU) หรือญี่ปุ่น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและจังหวัดนครนายก เห็นร่วมกันในการที่จะจัดตั้งสถาบัน
เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นแหล่งเรียนรู้แบบลงมือท าเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ใน
การท านาข้าว และการเกษตรแขนงต่าง ๆ ที่ใช้กระบวนการเกษตรอินทรีย์แบบขอมีการรับรอง และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจังหวัดนครนายกจึงได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งใหญ่ 
ขนาด ๑,๓๑๘ ไร่ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด าเนินการและบริหารจัดการ รวมทั้งอาคารที่พักเกษตรกร 
ระบบน้ าประปาชั่วคราวและไฟฟ้า มูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และปูนมาร์ล เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพดินปีละ ๓,๐๐๐ ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และจะ
จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนด้านต่าง ๆ ต่อไป 
   การด าเนินงานของสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  อัน
เป็นสถาบันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ที่ใช้แนวทางของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
น าน าช าติ  (International Federation of Organic Agriculture Movement : IFOAM) แห่ งแ รกขอ ง
ประเทศไทย              เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ประชาชนคนไทย 
และประชาชนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สูงสุด คณะกรรมการบริหาร สถาบันเกษตรอินทรีย์ขุน
ด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงขอเสนอแผนธุรกิจและแผนการบริการวิชาการ ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และให้อธิการบดีก ากับนโยบายและการด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และมหาวิทยาลัย           ราชภัฏสวนดุสิตต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน
สถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. เนื่องจากเป็นโครงการของจังหวัดที่จะฝึกอบรมเกษตรกรให้ใช้เกษตรอินทรีย์ ในการท าเกษตร โดย
ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้าไปพัฒนาที่ดิน จ านวน ๑,๓๑๘ ไร่ นั้น มีข้อสังเกตว่า จังหวัดและ
ผู้เกี่ยวข้องมิได้มีการเตรียมงบประมาณและก าลังคนไว้ นอกจากที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งในรายละเอียดไม่ได้
ระบุว่าใครรับผิดชอบในส่วนใดบ้าง ซึ่งจากเอกสารบทสรุปผู้บริหารกลับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จะต้องจัดหาเงินมาลงทุนเป็นจ านวน ๔๓ ล้านบาท โดยไม่มีอะไรเป็นหลักประกัน แต่เดิมบทบาทของโรงสีข้าว
คือรับซื้อข้าวจากชาวบ้าน ส่งเข้าโรงสีข้าวแล้วน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายหาก าไร ส าหรับสถาบันเกษตรอินทรีย์
ขุนด่าน มหาวิทยาลัยต้องลงทุนจ้างแรงงานในการปลูกข้าว เก็บเกี่ยว สีข้าว ค่าปุ๋ย และค่าเก็บรักษา ผลผลิตที่
ได้จะมีความคุ้มค่ากับการรับภาระที่มรีะยะยาวหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้ชาวนาจะต้องลงแรงปลูกข้าวและดูแลผลผลิต
ด้วยทุนของตนเองอยู่แล้ว    
 ๒. การด าเนินการที่จะลงทุนในส่วนของพื้นที่ จ านวน ๓๐๐ ไร่ มหาวิทยาลัยควรจัดท าประมาณการว่าจะ
ผลิตข้าวได้จ านวนเท่าไร และเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคงเหลือจ านวนเท่าไร และจากการซื้อข้าวจากชาวบ้าน
จะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร หากมหาวิทยาลัยต้องการด าเนินการสถาบันเกษตรอินทรีย์ ควรจะเสนอให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและการลงทุนมากกว่านี้  และการรายงานควรจะเป็นลักษณะของการ
แบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน  
 ๓. บัญชีแสดงรายการเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการแสดงรายละเอียดการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่จ านวน ๓๐๐ ไร่ เห็นว่าไม่น่าจะเกิดความคุ้มค่า จึงควรศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบในเรื่องอ่ืน ๆ อาทิ การ
ท านาท าได้ ๒ ครั้งหรือไม่ และน้ ามีปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ รวมถึงควรจะต้องค านวนผลผลิตต่อไร่ว่ามีความ
เหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่    

๔. มหาวิทยาลัยควรสร้างองค์ความรู้ในด้านเกษตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีคณะที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เกษตรโดยตรง หากจะบริหารจัดการด้านเกษตรยังไม่เห็นภาพองค์ความรู้ที่จะขยายไป  
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 ๕. โครงการสถาบันเกษตรอินทรีย์ฯ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครนายก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต  หากพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมในท้องถิ่นจึงควรจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น เกษตร
จังหวัด  เกษตรอ าเภอ หรือศูนย์เกษตรในพ้ืนที่ จะท าให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 ๖. การใช้ประโยชน์ที่ดิน บุคคลใดมีสิทธิ์บอกเลิกการใช้ที่ดิน หากไม่มีอะไรผูกมัดที่ดินสาธารณประโยชน์  
จะมีข้อความว่า “ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” หากมหาวิทยาลัยสามารถท าให้พ้ืนที่มีความเจริญก็จะมีคนอยาก
ได้ที่ดินกันมาก จะวิธีการอย่างไรที่จะท าความร่วมมือกัน นอกเหนือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ควรจะมี
รัฐมนตรีมาเป็นสักขีพยานด้วย 
 ๗. การมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัย จังหวัดจะต้องให้ประชาคมในท้องถิ่นไดร้ับรู้ด้วย
หรือไม่ แล้วที่ดินดังกล่าวมีผู้บุกรุกเข้าไปใช้พ้ืนที่หรือไม่ ขณะนี้ที่ดินเป็นที่สาธารณะ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินเป็น
ของจังหวัด ที่มอบให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการในพ้ืนที่ จ านวน ๑,๓๑๘ ไร่ จังหวัดจะให้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็น
เจ้าของ จ านวน ๓๐๐ ไร่ ได้หรือไม่ 

 
 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี ในฐานะอธิการบดีกล่าวตอบชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได ้ดังนี้ 
 ตามที่ ได้ประชุมท าความเข้าใจร่วมกับ ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกว่า ในการ
ด าเนินงานที่มหาวิทยาลัย จะท าความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจะต้องมีการวางแผน แล้วจึงเสนอโครงการให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือให้เห็นภาพของโครงการที่ชัดเจนขึ้น โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน 
มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับจังหวัดนครนายก ไม่ได้จัดตั้งเป็นสถาบัน ด้วยเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ การ
ตั้งสถาบันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ดังนั้นจะต้องท าเป็นโครงการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ก่อนว่า 
มหาวิทยาลัยจะท าอะไรและจะด าเนินการอย่างไร โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน จังหวัด
นครนายก ไม่ได้ให้เปล่า ๆ แต่ให้พ้ืนที่ ๑,๓๑๘ ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ คือให้ท าประโยชน์  แต่ไม่ได้ยกให้
จนกว่าจะมีบุคคลมาบริหารจัดการ  เมื่อจังหวัดให้มหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ ๑,๓๑๘ ไร่ จังหวัดจะ
ลงทุนอะไร เมื่อต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรจังหวัดในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จังหวัดจะต้อง
ให้พ้ืนที่ และต้องให้อย่างอ่ืนด้วยไม่ได้ให้แต่พ้ืนที่อย่างเดียว จังหวัดก็ให้ความร่วมมือและพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์
ฝึกอบรม แต่มหาวิทยาลัยจะขอพ้ืนที่เพียง ๓๐๐ ไร่ เพ่ือเป็นแปลงทดลองท าเกษตรอินทรีย์หรือปลูกข้าว และ
สอนวิธีการท าเกษตรกรอินทรีย์แก่เกษตร ในขณะเดียวกันเกษตรกรคนใดมีพ้ืนที่ของตนเองอยู่ก็ใช้พ้ืนที่ของ
ตนเอง ถ้าเกษตรกรคนใดไม่มีพ้ืนที่ก็สามารถมาลงทุนพัฒนาในพ้ืนที่ที่เหลือ ๑,๐๐๐ ไร่ และผลผลิตที่ได้จะขาย
ให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนก็ได้  แต่ผลผลิตในพ้ืนที่ ๓๐๐ ไร่ ต้องเป็นของโรงสี และสีให้กับมหาวิทยาลัย
เมื่อผลผลิตที่ได้ขายคืนให้กับโรงสี เงินทุนก็จะเกิดการหมุนเวียน ดังนั้น การลงทุนในพ้ืนที่ ๓๐๐ ไร่ งบประมาณ
ไม่น่ามาก เนื่องจาก จะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนที่ ค่าปุ๋ย และค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว เพียงแต่ในส่วนที่มหาวิทย
ลัยจะต้องไปให้ความรู้กับชาวบ้าน การชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นงบลงทุนที่มหาวิทยาลัยกับจังหวัดจะหางบ
สนับสนุนมาให้ เพราะเกษตรเป็นของจังหวัด มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ จะท าในลักษณะให้ความรู้ 
ในส่วนของรายละเอียดอ่ืน ๆ ค่อย ๆ ท า ส่วนในรายละเอียดเพ่ิมเติมนั้นค่อย ๆ ท า เมื่อมี ความมั่นคงในพ่ืนที่ 
ต้องมีการทดสอบดิน เพ่ือการเพาะปลูก เครื่องจักรกลซื้อไม่คุ้ม จะใช้วิธีการเช่า จะขยายขอบข่ายการท างาน
ออกไปความมั่นคงในพ้ืนที่ที่แน่นอน มีการทดสอบดิน ก็จะเกิดขึ้น พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่รับน้ า ประมาณ ๘๐ 
เซนติเมตร จึงยังไม่ควรด าเนินการ ควรเริ่มหลังเดือนพฤศจิกายนไปแล้วหากค่าใช้จ่ายในการปรับดินมีราคาสูง
เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยจะรับได้ก็ควรปิดไปท าอย่างอ่ืนแทนจึงควรค่อย ๆ ศึกษา เราไม่ได้มีความช านาญมาตั้งแต่
แรก แต่เราจะท าเมื่อมีรายละเอียดชัดเจน ส าหรับกรรมการโครงการจะไม่ใช้กรรมการจากโรงสีข้าว ควรเป็นคน
ละชุดกับโรงสีเพ่ือสามารถต่อรองกับจังหวัดและตลาดได้จึงควรเขียนโครงการให้สมบูรณ์ 
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 มติ ที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต และเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 
                ๔.๕  (ร่าง) ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  ในการประชุม ครั้งที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๓  นั้น  กองคลัง ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๔๕)/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อมาได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
งบประมาณ ครั้งที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมเสนอแนะให้ปรับปรุงการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม          จุดแข็ง จุดอ่อน ให้สอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบัน และเพ่ิมตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย เพื่อให้ครอบคลุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินบ ารุงการศึกษา  

ในการนี้ กองคลัง ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
               ๔.๖  การขออนุมัติใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  การขออนุมัติใช้ เงินบ ารุง
การศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๔๖.๙๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ) และได้ขออนุมัติใช้
เงินบ ารุงการศึกษาสะสมเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท รวมมีวงเงินที่
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๖๖.๙๒ ล้านบาท นั้น ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับจริง วงเงิน 
๔๙๓.๕๗ ล้านบาท โดยสามารถน ามาใช้ได้ร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริง คือ วงเงิน ๓๙๔.๘๖ ล้านบาท  ซึ่งถ้า
รวมกับเงินบ ารุงการศึกษาสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะมีวงเงินที่ใช้ได้ คือ ๔๑๔.๘๖ ล้านบาท 
และจะมีเงินบ ารุงการศึกษาสะสม คงเหลือ ๗๘.๗๒ ล้านบาท  ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีรายจ่ายจ าเป็นที่
ต้องใช้ในการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๔๖๙.๙๘ ล้านบาท ซึ่งมากกว่าวงเงินที่
สามารถใช้ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน 
๕๕.๑๒ ล้านบาท และมหาวิทยาลัยฯ จะมีเงินบ ารุงการศึกษาสะสม คงเหลือ วงเงิน ๒๓.๕๙ ล้านบาท  การขอ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕                                            ๑๗ |๒๓ 

อนุมัติใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๙(๓๖)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕  
 
    จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ การขอใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวนเงิน 
๕๕.๑๒ ล้านบาท 
  
 

      ๔.๗ พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 เลขานุการสภาวิชาการ ขอเสนอเรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 ๑. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ ผู้
ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย เรื่อง            
An Analysis of English Language Tenses Used in Educational Research Abstracts  (เป็นงานวิจัย
ร่วมที่มีสัดส่วนของ   ผู้เสนอขอร้อยละ ๕๐)  และหนังสือ เรื่อง How to Read English 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารค าสอนรายวิชา
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา ๑๕๕๑๑๒๒)  ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญพิเศษ ใน
การสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีมติไม่เห็นชอบการ
ขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลงานวิจัย และหนังสือ มีคุณภาพพอใช้ ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ตามที่  ก.พ.อ. ก าหนดว่า
ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีทั้งผลงานวิจัยและหนังสือ ในการนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
๖(๖)/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  มีมติรับทราบการขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติดังนี้ 

ผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความช านาญพิเศษในการสอน 
ผลงานทางวิชาการ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัยและหนังสือมีคุณภาพพอใช้               

ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่งการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคุณภาพดีท้ังผลงานวิจัยและหนังสือ 
 ๒. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย ได้แก่   
อาจารย์นงลักษณ์  เชษฐภักดีจิต ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย  เรื่อง ต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยท างาน จังหวัดชลบุรี  (เป็นงานวิจัยร่วมที่มีสัดส่วนของผู้เสนอขอร้อยละ ๖๕) 
และหนังสือ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕                                            ๑๘ |๒๓ 

     ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา การพยาบาลพ้ืนฐาน รหัส ๖๐๒๒๕๐๕  ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล รหัส 
๖๐๒๑๒๐๒  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ รหัส ๖๐๔๓๒๐๒ และวิทยาการระบาด รหัส ๖๐๒๑๓๙๑๐ ซึ่งผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เนื่องจาก
งานวิจัยและหนังสือ มีคุณภาพดีเป็นไปตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น
วันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก ในการนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖
(๖)/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  มีมติรับทราบการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัยและหนังสือมีคุณภาพดี ตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 
  

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
๑. ไม่อนุมัติ การขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 ๒. อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง นางนงลักษณ์  เชษฐภักดีจิต  ให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 
 มติ  ที่ประชุม พิจารณา  
 ๑. ไม่อนุมัติ การขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 ๒. อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง นางนงลักษณ์  เชษฐภักดีจิต  ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย
รับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 
      ๔.๘  การเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๖) กรรมการจากผู้แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดประชุมกลุ่มกรรมการ สภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลือกตั้งกันเองเป็นผู้แทนของกลุ่มจ านวน ๑ คน และเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัย 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ นั้น  
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกตั้งกันเองในกลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
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 มติ  ที่ประชุม เลือก ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
                ๕.๑  ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๒๗/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  ผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี และรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เรียบร้อยแล้วนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่  ๓ โดยมี
กระบวนการประเมิน ดังนี้ 
  การประเมินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ สนับสนุนแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย
มีกลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเป็นกลไกหลัก รวมถึงการติดตามการด าเนินงานด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัยด้วย 
  การประเมินอธิการบดี ด าเนินการโดย น าเสนอประเด็นการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวน ซึ่งอธิการบดีพิจารณารับการประเมินใน  ประเด็นเดิม เนื่องจากเป็น
ช่วงระยะเวลาสุดท้ายของการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ การเปลี่ยนประเด็นจึงน่าจะเป็นช่วง
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ใหม่  แล้วประเมินแบบ ๓๖๐ องศา โดยใช้ทั้งวิธีการพบปะหารือกับผู้เกี่ยวข้องเป็น
ระยะและการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม 
  การประเมินคณบดี/ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ ใช้กระบวนการประเมินแบบ 
๓๖๐ องศา ด้วยการพบปะหารือกับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะและการใช้แบบสอบถาม เช่นเดียวกับการประเมิน
อธิการบดี โดยใช้ประเด็นการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นฐานให้คณบดี/ผู้อ านวยการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้การประเมินเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  จากกระบวนการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จึงได้ประมวลผลและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้
พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่นี้ ด้วย 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย น าเสนอผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานจากการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๑. พิจารณาจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้มีความชัดเจน 
สมดุล และมั่นคงยิ่งขึ้น 
 ๒. ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น จากความพยายามที่จะบูรณาการเกณฑ์คุณภาพ
ระบบต่าง ๆ 
 ๓. พิจารณากระชับบทบาทและการมีส่วนร่วมของรองอธิการบดี และส่งเสริมให้กลุ่มเรียนรู้หลักระดับ
มหาวิทยาลัย (CLG-U) และระดับหน่วยงาน (CLG-A) สานต่อภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดย          
ยังจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และกระตุ้นให้บุคลากร เห็นความส าคัญจนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติจริง เพ่ือส่งผลให้มีการพัฒนาหน่วยงาน และการเรียนรู้ในทุกระดับ  
 ๔. ได้ริเริ่มทดสอบการประเมินอธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษในลักษณะ ๓๖๐ 
องศาและส่งผลการประเมินให้กับคณบดีแต่ละท่านเพ่ือพิจารณาด้วยตนเอง 
 ๕. การประเมินยังคงมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา โดยไม่ได้ผูกโยงกับการประเมินความดีความชอบ และจะ
ประเมินแบบ ๓๖๐ องศาเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๖. จ าเป็นต้องรณรงค์ให้ประชาคมร่วมมือตอบแบบสอบถามให้เต็มที่ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 
 ๗. อาจจ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการที่ผู้รับสารเปิดรับสารมากกว่าพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายขึ้น 
 

 ผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 การประเมินอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ ประเมินตามประเด็นที่อธิการบดี/คณบดี/
ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษให้ความส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ทบทวนประเด็นการประเมิน เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือ
เพ่ิมเติมให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณาภาพรวมจากผลการพบปะหารือกับกลุ่มที่ต้อง
ได้รับการประเมินควบคู่กับผลการประมวลแบบสอบถามแบบ ๓๖๐ องศา การประเมินมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้
หน่วยงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เน้นให้กลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน (CLG-U 
และ CLG-A) เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในหลายรูปแบบ ทั้งการอบรม การหารือ และการเชื่อมโยง
ระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 ผลการประเมินมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  EdPEx และมีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ภายในหน่วยงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง ยังมีความท้าทายในการบูรณาการระบบประกันคุณภาพแบบเดิมกับ EdPEx เพ่ือให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ผลการประเมินด้านการเงินแม้ว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงในภาพรวม แต่มหาวิทยาลัยยังสามารถ
บริหารจัดการเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินประเภทอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบ
รายได้และค่าใช้จ่ายย้อนหลัง ๕ ปี พบว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ตลอดมาทุกปี ส าหรับบาง
กิจการอาจยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนในเชิงตัวเงิน แต่อาจถือได้ว่าเป็นคุณค่าเพ่ิมในเชิงวิชาการแก่นักศึกษาหรือส่วน
ท้องถิ่น เช่น โครงการโรงสีข้าว เป็นต้น  ข้อมูลด้านการบริหารการเงินที่แยกเป็นรายคณะต่าง ๆ ตลอด ๓-๔ ปีที่
ผ่านมา แสดงแนวโน้มที่น่าสนใจที่อาจจะวิเคราะห์ต่อในเชิงลึก เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์
และทิศทางของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
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 ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 ๑. คณะกรรมการติดตามฯ คาดหวังจะให้การด าเนินการตามกรอบ EdPEx บรรลุผลลัพธ์ที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเสนอให้พิจารณาให้มีการประเมินตนเองตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัย
จนถึงระดับบุคลากร 
 ๒. คุณลักษณะที่เป็นผู้น าเฉพาะตัวอาจสามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด อย่างไร
ก็ดี ในการสรรหาผู้บริหารในระยะต่อไป อาจใช้หลักการให้สอดคล้องกับระบบ EdPEx ในขั้นแรกอาจใช้วิธีโดย
ค านึงถึงลักษณะงานและเป้าหมายมากกว่าความนิยมในตัวบุคคลเป็นส าคัญ 
 ๓. อาจก าหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่จะท าให้การด าเนินการของส านักกิจการพิเศษเป็นผลดีทั้งตัวเงิน
และก าไรในเชิงวิชาการ โดยอาจต้องระบุบางโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน หากประสงค์จะเน้นด้านวิชาการหรือ
เน้นเป็นตัวอย่างของธุรกิจบริการที่ประสบผลส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดในโครงการเป็นส าคัญ ทั้งควรจะระบุหรือ
ทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายของแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน และสามารถจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน 
 ๔. คณะต่าง ๆ ควรขยายผลการพัฒนาโดยเริ่มที่ “ลักษณะส าคัญขององค์กร” และน ารายงานผลการ
ประเมินตนเองมาวิเคราะห์หาโอกาสเพ่ือการพัฒนาและน าไปเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะใน
แต่ละปี เพื่อปรับปรุงคณะให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของคณะและมหาวิทยาลัยสู่
ระดับมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. พิจารณาให้ความส าคัญกับการท าวิจัยสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลจริงและองค์ความรู้ในองค์กรไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ 
 ๖. เรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นยิ่งส าหรับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคือการจัดระบบบริหารจัดการข้อมูล ทั้งที่
เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (Data Set) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และข้อมูลเพ่ิมเติมที่
จ าเป็นต่อการด าเนินการตามกรอบ EdPEx โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือให้สมบูรณ์จนสามารถใช้
งานเป็นระบบต่อเนื่องที่เสริมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะส าหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดต่อไป คือ           
สานต่อการใช้เกณฑ์ EdPEx ศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้าร่วมโครงการกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประเมินอธิการบดี 
และคณบดีแบบ ๓๖๐ องศาอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ  โดยให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมด้วย เพ่ือให้เห็น
แนวโน้มการพัฒนาและ การเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ให้มีการสื่อสารสองทางโดยประชาคมเปิดรับการสื่อสาร
และให้ความร่วมมือต่อเนื่อง และเสริมศักยภาพของกลุ่มเรียนรู้หลัก อย่างจริงจัง พร้อมเพ่ิมจ านวนให้ครอบคลุม
ทุกระดับการด าเนินงาน เร่งรัดการปรับปรุงการสื่อข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 นายสมชัย วุฒิปรีชา กรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย          
ได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการพัฒนาการที่น่าสนใจมาก และมีแนวโน้มที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่จะออกนอกระบบ ความรอบรู้ และการทันเหตุการณ์ ตลอดจนการสร้างศรัทธา
ประชาคมในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มองไกลไปข้างหน้า
ท าให้มั่นใจได้ว่าจะท าให้มหาวิทยาลัยก้าวไปได้อย่างมั่นคง  ส าหรับอธิการบดีมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด เช่น การสร้างแม่บ้านของสถานทูตในต่างประเทศ การสร้างผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือรองรับ
ผู้สูงอายุ      ได้เรียนรู้การสร้างงานบริการบนเครื่องบิน ตามความต้องการของการบินไทย และที่ ส าคัญที่สุด
การเตรียมรับการสู่ประชาคมอาเซียน  โดยส่วนรวมอธิการบดีได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นผู้บริหารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
ในการบริหารงานจะเห็นได้ว่า สามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างดียิ่ง และสิ่งที่น่าคิดคือ 
อธิการบดีก าลังจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้ ท าอย่างไร
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ประสบการณ์ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ ท าอย่างไรถึงจะสามารถให้อธิการบดีได้
ท างานที่เก่ียวกับการสร้างผู้บริหารระดับอุดมศึกษารุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
 ทีป่ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าควร
จะด าเนินการก่อนคืออะไร 
 ๒. งบประมาณการเงินในส่วนที่มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นไม่ได้ระบุไว้ โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลที่ก าหนด
บุคลากร วุฒิปริญญาตรี ได้รับเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ เนื่องจากเงินบ ารุงการศึกษามีจ านวน
ลดน้อยลง ในขณะที่มหาวิทยาลัยต้องรองรับนโยบายของรัฐบาลในส่วนนี้ควรจะด าเนินการอย่างไร 
 ๓. จากประสบการณ์ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อยาก
ทราบมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนนั้นมีวิธีหรือกระบวนการอย่างไร ที่สามารถแข่งกับมหาวิทยาลัยอื่นและอยู่ได้ 
 ๔. ตลอดระยะเวลา ๓ ปี สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยได้แก่ การสื่อสารภายในองค์กร หากไม่มี
จุดอ่อนนี้แนวทางของมหาวิทยาลัย ที่จะเดินไปจะมีผลในทางบวกเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
 
 ตอบข้อซักถาม 
 ๑. การที่อธิการบดียอมรับการประกันคุณภาพแบบ EdPEx เป็นจุดส าคัญที่สุด เพราะว่าจะท าให้เกิดการ 
บูรณาการงานทั้งหมด และหาจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะท าระบบนี้ได้ง่ายกว่ามหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ เนื่องจากผู้บริหารก าหนดเป้าหมายชัดเจน การพัฒนาจะไปได้ง่ายขึ้นที่จะท าให้เห็นจุดเด่น  
 ๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมีเกษียณอายุราชการออกไป มหาวิทยาลัยจะได้เงินงบประมาณเป็นอัตรา
ทดแทนเกษียณอายุราชการซึ่งได้จ านวนไม่มาก ส าหรับนโยบายของรัฐบาลอัตราเงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท 
และปริญญาโท ๑๙,๐๐๐ บาท ดูแล้วตัวเลขมหาวิทยาลัยรองรับได้ เนื่องจากยังมีเงินสะสมเข้ามาและเงินด้านอ่ืน ๆ 
ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนอกจากเงินบ ารุงการศึกษา  ก็จะมีในส่วนของส านักกิจการพิเศษและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการที่จัดอยู่อย่างสม่ าเสมอ ส่วนในเรื่องของการบริหารงานหรือการพิจารณาในตัวเลขอ่ืน ๆ เรื่องของ
ความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ นั้น วิเคราะห์ดูแล้วในบางส่วนของส านักกิจการพิเศษ จะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่ารายได้และ
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสม่ าเสมอ มหาวิทยาลัยควรขยายหรือหยุดแล้วเดินหน้าในด้านอ่ืน เช่น กิจการโรงแรมที่
ให้บริการ  อาจจะต้องขยายโรงแรมหรือเพ่ิมศักยภาพด้านอ่ืน ๆ หรือไม่  
 ๓. การที่จะเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเหล่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่มาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดเด่น          
คือจะเน้นพัฒนาคนอย่างมากตอนที่เปิดมหาวิทยาลัย คนที่ท าผลงานดีเด่น ในขณะนี้โดยเฉพาะด้านวิจัยและด้าน
วิชาการ เป็นคนรุ่นที่ตอนเปิดมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ จะส่งบุคลากรหลายร้อยคนอยู่ตามคณะต่าง ๆ และเป็นผลต่อเนื่อง
มาถึงขณะนี้  ส าหรับมหาวิทยาลัยพายัพจะมีการจุดประกายเรื่อย ๆ โดยส่งคณะและนักศึกษาไปแสดงทั่วโลก             
แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด าเนินการพัฒนาบุคลากรมานานแล้ว ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตไปข้างหน้าได้เร็ว และเชื่อว่า EdPEx จะช่วยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 ๔. การสื่อสารนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารเหมือนกันแต่วิธีการน าเสนอไม่เหมือนกัน ซึ่งวิธีการน าเสนอต่าง
จากมหาวิทยาลัย เช่น โทรทัศน์ดูจากข่าวที่น่าสนใจ มหาวิทยาลัยก็มีโทรทัศน์วงจรปิด แต่ต่างกันตรงวิธีน าเสนอ สิ่ง
ดึงดูดใจน้อยซึ่งจะต้องหาจุดสมดุลท าอย่างไรให้ประชาคมดูและฟังข่าวของมหาวิทยาลัย อาจจะหาวิธีการดึงดูดใจ 
แต่ก็ไม่ทราบว่าจะท าได้ขนาดใดอยู่ที่ผู้บริหาร 

 

นายมานิจ  สุขสมจิตร  ประธาน กล่าวขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี  
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นการ
ประเมินอย่างเป็นกัลยามิตรมีข้อเสนอแนะที่ดีและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างมาก และส าหรับปัญหาการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕                                            ๒๓ |๒๓ 

สื่อสารภายในองค์กร อาจจะต้องใช้กลยุทธ์หลายทาง เพราะเป็นธรรมดาของคนไทยที่พยายามสื่อสาร แต่ไม่ค่อย
รับทราบและไม่รับรู้อะไรซึ่งมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 

  สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
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