
   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายกสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔.   ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๖. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล  ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๒. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
   มหาวิทยาลยั  กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒/๓๑ 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา  
๒.   นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๓. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา  
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๓.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๔.    ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พลูพฒัน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงค์  อดุมไพจิตรกลุ ผู้อ านวยการหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
    สาขาการจดัการความรู้ 
๗ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิราพร สวุรรณเกษม คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
๘ นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๙ นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๐. นางสาวพรไพรสน  เพชรอ าไพ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

   นายมานิจ  สขุสมจิตร  นายกสภามหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีประธานการประชมุได้ 
ด าเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

                  ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

   สรุปเร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบว่า การน าเสนอการด าเนินการของคณะวิทยาการ
จดัการ สืบเน่ืองจาก สภามหาวิทยาลยัได้หารือกบัคณะผู้บริหาร และเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ในการให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในระดบัคณะได้น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่าคณะมีวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย
การด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน นัน้       
ในการนี ้คณะวิทยาการจดัการ จงึได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๓/๓๑ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานคณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมทัง้ขอรับฟังข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั  
 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิราพร  สวุรรณเกษม คณบดีคณะวิทยาการจดัการ น าเสนอผลการด าเนินงาน
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 คณะวิทยาการจดัการ ก่อตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติวิทยาลยัครู (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  ซึ่งท าให้
วิทยาลยัครูผลิตบณัฑิตในสายวิชาการอ่ืนนอกเหนือไปจากสายวิชาชีพครูได้  ปี พ.ศ.๒๕๒๘ วิทยาลยัครู
สวนดสุิตจงึจดัตัง้คณะวิชาวิทยาการจดัการขึน้  เพ่ือจดัการศกึษาในสาขาวิชาการอ่ืน  เช่น การจดัการทัว่ไป 
วารสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ได้มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร  และด าเนินการจัด      
การเรียนการสอน โดยมีพัฒนาการก้าวหน้าเป็นล าดับ คณะวิทยาการจัดการจะมีอายุ  ครบ ๒๕ ปี            
ใน พ.ศ.๒๕๕๓ ปีการศกึษา ๒๕๕๒  คณะจดัการศกึษาใน  ๕ สาขาวิชา ๑๒ หลกัสตูรดงันี ้
 สาขาวิชาศลิปศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรอตุสาหกรรมท่องเท่ียว  หลกัสตูรอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและ
บริการ หลกัสตูรนิเทศศาสตร์ 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรนิเทศศาสตร์ 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรการวิเคราะห์และการประเมินสมยัใหม ่ 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสตูรการบริหารธุรกิจ  หลกัสตูรการจดัการทัว่ไป  หลกัสตูร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลกัสตูรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   หลกัสตูรการเงิน 
 สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต  หลกัสตูรการบญัชี (เดมิ) หลกัสตูรการบญัชี (ปรับปรุง)  
 ในปีการศกึษา ๒๕๕๓  หลกัสูตรอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  และหลกัสูตรอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ  จะย้ายไปสงักดัคณะ (โรงเรียน) ท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่ 
 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีจ านวน ๒๐๓ คน แบ่งเป็นสายวิชาการ ๑๙๑ คน และสาย
สนบัสนนุวิชาการ ๑๒ คน  
 จ านวนนักศึกษา ภาคปกติ ๖,๘๑๙ คน นักศึกษาโครงการพิเศษ ๓๓๑ คน และโครงการ              
ความร่วมมือ (นกัศึกษาจีน) ๘๑ คน รวมทัง้สิน้ ๗,๒๓๑ คน เม่ือเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ต่อนกัศึกษา
พบว่ายงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนดไว้ แตด้่วยนโยบายของ
มหาวิทยาลยัท่ีให้ปรับลดจ านวนนกัศกึษาในแตล่ะปีจะท าให้อตัราสว่นดีขึน้ตามล าดบั 
 รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๙,๕๗๑ ,๗๐๐ บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณแผ่นดิน
๖,๕๖๗,๕๐๐ บาท เงินบ ารุงการศกึษา  ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบสนบัสนนุจากหน่วยงานภายใน ๘๑๕,๙๐๐ 
บาท งบประมาณแผ่นดินและงบสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัฯ (เพิ่มเติม) ๑๕๖,๓๐๐ บาท งบสนบัสนุน   
จากหนว่ยงานภายนอก ๑,๘๘๒,๐๐๐ บาท 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๔/๓๑ 

 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 ๑. ด้านผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดุสิต รับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) จ านวน ๑,๐๓๑ คน นอกจากนีมี้นักศึกษาโครงการพิเศษ และ
นกัศกึษาจีนอีกจ านวนหนึง่ ปีการศกึษา  ๒๕๕๒  คณะวิทยาการจดัการมีนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั  จ านวน
ทัง้สิน้ ๗,๒๓๑ คน แบง่เป็นนกัศกึษาภาคปกติ ๖,๘๑๙ คน โครงการพิเศษ ๓๓๑ คน และโครงการความ
ร่วมมือ(นกัศกึษาจีน) จ านวน  ๘๑  คน และยงัมีนกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการท่ีเรียนอยู่ท่ีศนูย์การศกึษา
อีกประมาณ ๔,๘๐๐ คน โดยมีจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๕,๔๔๗ คน 
ตลอดจนบณัฑิตท่ีได้งานท าภายใน ๑ ปี หลงัส าเร็จการศกึษา  ๓,๖๒๗ คน คดิเป็นร้อยละ ๖๖.๕๙ 
 ๒. ด้านการวิจยั คณะวิทยาการจดัการ ส่งเสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ท างานวิจยั โดยเฉพาะการ
วิจยัในชัน้เรียน ในปีการศกึษา  ๒๕๕๒ คณะวิทยาการจดัการมีผลงาน วิจยัในชัน้เรียนของอาจารย์ ทัง้นี ้
เป็นงานวิจยัเด่ียวและงานวิจยักลุม่จ านวน ๑๙๖ เร่ือง  จ านวนอาจารย์ท่ีท างานวิจยัในชัน้เรียน ๒๑๒ คน 
 ๓. ด้านบริการวิชาการแก่สงัคม ในปี ๒๕๕๒ คณาจารย์จ านวน ๔๙ คน ได้ไปบริการวิชาการแก่
สงัคม  โดยการเป็นท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพ  ให้กบัหน่วยงานภายนอก  มีการจดั
โครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการภายในและภายนอก  คดิเป็นร้อยละ ๒๕.๖๕ ของอาจารย์ทัง้หมด 
 ๔. ด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม มีการสนบัสนนุให้บคุลากรของคณะวิทยาการจดัการตระหนกัถึง
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยการบูรณาการศิลปวฒันธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การจดัโครงการ /
กิจกรรมให้กบันกัศึกษา รวมถึงมีการปลูกฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้กับนกัศกึษาและบุคลากรของคณะ
วิทยาการจดัการอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 ผลการประเมินคุณภาพ  
 ๑. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ (มิถุนายน ๒๕๕๑-พฤษภาคม 
๒๕๕๒) โดยคณะกรรมการ สกอ. ได้คะแนน ๒.๐๘ จดัวา่อยูใ่นระดบัดี 

 ๒. ผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (อยา่งไมเ่ป็นทางการ)  ได้คะแนน ๓.๖๗๒๖ 

 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. การวิจัยในชัน้เรียนถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นการวิจัยท่ีได้ประโยชน์ในทันที และควรท างานวิจัย           
ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ SME ธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) หรือธุรกิจขนาดเล็ก (Small Industries) รวมถึง
ด้านสขุอนามยั ด้านสขุภาวะ ซึง่จะมีเร่ืองสขุภาพและเร่ืองอ่ืน ๆ รวมอยูด้่วย  
 ๒. ควรเร่งรัดบุคลากรให้มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ ผู้ ช่วย -
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ เป็นต้น เน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเน้น
อตัราสว่นในเร่ืองดงักลา่วมาก และคณะวิทยาการจดัการมีจ านวนบคุลากรในด้านนีน้้อย  
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 ๓. ควรจดัท าหลกัสตูรอบรมการท าวิจยั หรือการเขียนรายงาน  หรือจดัตัง้หน่วยงานบริการงานวิจยั 
หรือการขอต าแหนง่ทางวิชาการ รวมทัง้งานวิจยัของนกัศกึษาปริญญาเอก  
 ๔. ควรเน้นการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องคอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษ เน่ืองจาก
มีประโยชน์มาก ในปัจจบุนั พบว่านกัศกึษาท่ีท าโพล สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นประโยชน์ในการออกแบบ
แบบสอบถามได้ หากปรับให้นกัศกึษาระดบัปริญญาโทได้มีโอกาสเรียนรู้ในการออกแบบสอบถามก็จะเป็น
ประโยชน์ 
 ๕. มีการเน้นเร่ืองสหกิจศกึษาอยา่งไรบ้าง 
 ๖. มีการเช่ือมโยงงานร่วมกบับณัฑิตวิทยาลยัอยา่งไร 
 ๗. กระบวนการพฒันาคณะวิทยาการจดัการ จดัท าได้ดี ซึง่สามารถน าไปสูร่ะบบการพฒันาตอ่ไป 
 ๘. ส่วนท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน ควรน าผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ เป็นตวัตัง้ และให้น าบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น แยกออก  
เป็นงานหรือกิจกรรมดีเด่น และควรเพิ่มเติมโครงการพระราชด าริฯ ซึ่งถือเป็นภารกิจในพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ (๘) รวมทัง้ ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ควรก าหนดสอดคล้องกบั มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ด้วย 
 ๙. ควรน าบทเรียนท่ีถือวา่เป็นนวตักรรมมาบริหารจดัการให้เป็นองค์ความรู้ใหม ่ และน ามาปรับปรุง
การด าเนินงานในปีตอ่ไป เพ่ือให้มีการพฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง  
 ๑๐. ในการด าเนินงานนัน้ ขอให้ยดึหลกัธรรมาภิบาล รวมทัง้กฎระเบียบเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาตา่ง ๆ 
และติดตามปัญหาและอุปสรรคของผู้ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายในการท างาน วิจยัเพ่ือให้เกิดขวญัและ
ก าลงัใจของผู้ปฏิบตังิาน 
 ๑๑. การน าเสนอผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงโครงการต่าง ๆ เป็น
โครงการท่ีดี ควรมีการด าเนินการในปีต่อ ๆ ไป รวมทัง้กระตุ้นและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกในการ          
รักชาต ิศาสนา สถาบนัพระมหากษัตริย์ ภมูิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึน้  
 ๑๒. ขอให้กวดขนัในเร่ืองคณุธรรมและจริยธรรมให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งหากนกัศกึษาท่ีจบการศกึษาและ
ออกไปประกอบวิชาชีพ แตไ่มมี่คณุธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ อาจเป็นภยัตอ่สงัคมได้  
 ๑๓. ควรให้ความส าคญัเร่ืองการจดัผู้สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัคณุธรรมและจริยธรรม ซึ่งควร
เป็นผู้ มีวยัวฒุิ คณุวฒุิ และประสบการณ์ อีกทัง้มีความนา่เช่ือถือ 
 ๑๔. ควรน าเสนองบประมาณทัง้หมดท่ีคณะวิทยาการจดัการได้รับ ซึ่งจากท่ีน าเสนอยงัไม่สมัพนัธ์
กบัจ านวนนกัศกึษา  
 ๑๕. ควรน าเสนอเร่ืองแผนการรับนกัศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๕๓ และปีท่ีผา่นมา 
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 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิราพร  สวุรรณเกษม คณบดีคณะวิทยาการจดัการได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. สหกิจศึกษาเป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีให้สถาบนัการศึกษา
ร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือดูแลนกัศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งแต่เดิมคณะวิทยาการ
จัดการเป็นหลักในการด าเนินการดงักล่าว แต่ขณะนีไ้ด้หยุดด าเนินการชั่วคราว และเม่ือทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายอีกครัง้มหาวิทยาลยัก็พร้อมให้การสนบัสนนุและจะด าเนินการให้
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนต่อไปเพ่ือผลประโยชน์ของนกัศึกษาในการเรียนรู้การท างาน และการได้งานท าของ
นกัศกึษาเพิ่มมากขึน้ 
 ๒. คณะวิทยาการจดัการได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสงักัดบณัฑิตวิทยาลยัอย่างดียิ่งใน
การชว่ยสอนในรายวิชาตา่ง ๆ   
 ๓. มหาวิทยาลัยได้ให้งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในเร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง            
ซึ่งได้น าผลงานวิจัยมาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการและจะรายงาน                
ให้มหาวิทยาลยัทราบตอ่ไป 
 ๔. การกระตุ้นและปลูกฝังให้นกัศึกษามีจิตส านึกในการ รักชาติ ศาสนา สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย และกวดขันในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม หากจะปรับโครงสร้างของหลักสูตร           
คงต้องใช้เวลาเน่ืองจากต้องด าเนินการตามขัน้ตอน แต่ท่ีสามารถด าเนินการได้ในเบือ้งต้นคือการจัด
โครงการหรือกิจกรรม  ในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีเสริมสร้างความรู้และกระตุ้นให้เห็นความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว
ผา่นการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ  
 ๕. แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปตามนโยบาย  
ของมหาวิทยาลยั ซึง่มีนกัศกึษาทัง้สิน้ประมาณ ๘๐๐ คน 
 

ท่ีประชมุรับทราบ และมอบให้คณะวิทยาการจดัการน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ประกอบการพิจารณาในการด าเนินงานตอ่ไป 

 

                  ๑.๒ การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 

                สรุปเร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ เร่ือง การซกัซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษา ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งเร่ืองการซักซ้อมความเข้าใจ
เก่ียวกับการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในปัจจบุนัว่ามีสถาบนัอุดมศกึษาบาง
แห่งทัง้ของรัฐและเอกชนได้เปิดด าเนินการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรบางหลกัสูตร โดยการจ้างเหมา
บริษัทเอกชนหรือนกัวิชาการอิสระให้เป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนและบริหารหลกัสตูรแทนโดยตกลง
แบง่ผลประโยชน์ท่ีได้ระหวา่งกนั   ในการนี ้คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือมายังสภาหรือ
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ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่ง  ส ารวจตรวจสอบว่าในสถาบนัมีการจดัการศกึษาในลกัษณะเช่นนีบ้้างหรือไม่  
ประการใด หากมี ขอให้สถาบันอุดมศึกษายุติการด าเนินการดังกล่าวโดยทันที และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายใน ๙๐ วนั นบัแตไ่ด้รับหนงัสือฉบบันี ้
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจัด
การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ไม่มีการจัดการศึกษา โดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการอิสระให้เป็น
ผู้ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทน โดยตกลงแบ่งผลประโยชน์ท่ีได้ระหว่างกัน            
ซึง่จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบตอ่ไป 
  

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

  สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชมุล าพอง ๒  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว  และได้เวียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
เพ่ือรับรองรายงานการประชมุในเบือ้งต้นแล้ว เม่ือวนัท่ี ๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๓   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  
 

  มติ  ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยไมมี่การแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

                ๓.๑ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

   

   สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองรายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๘/๓๑ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้ส านกังานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ดงันี ้
   หน่วยงานที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คือ 

๑. กองคลงั เร่ือง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ตามบนัทกึข้อความ กค.๑๔๐๕/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๓  

๒. ส านักงานอธิการบดี โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มอบหมายให้ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี       
รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ด าเนินการจดัตัง้หนว่ยงานเพ่ือเป็นศนูย์ข้อมลูข่าวสารเทียบเท่ากอง
สงักัดส านกังานอธิการบดี ซึ่งเป็นการรวม ๓ หน่วยงาน ได้แก่ Contact Center, ฝ่ายประชาสัมพันธ์,      
ฝ่ายวิทยกุระจายเสียง 

๓. ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา เร่ือง แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายเลขานุการ ศก.๖๗๑/๒๕๕๓          
ลงวนัท่ี ๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๓ 

๔. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามบนัทึกข้อความ วทส. ๕๗๑/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี  ๗ 
มิถนุายน ๒๕๕๓ 
   หน่วยงานท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ         
ของสภามหาวิทยาลัย คือ 
   ๑.  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เร่ือง (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย  
ราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
   ๒.  คณะกรรมการร่างนโยบายและการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั 
เร่ือง การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 ๑. ควรแนบบนัทึกข้อความท่ีส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึก  ข้อเสนอแนะไปยัง
หนว่ยงานตา่ง ๆ ด้วย เพ่ือท่ีประชมุจะได้ทราบเร่ืองเดมิ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๙/๓๑ 

 ๒. การจัดตัง้ศนูย์ข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ตามพระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นแนวทางท่ีดี  ซึ่งในการแตง่ตัง้คณะกรรมการควรมีหลายฝ่ายรวมทัง้
นกักฎหมายร่วมเป็นกรรมการในคณะด้วย 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ชีแ้จงท่ีประชมุเร่ือง การจดัตัง้
หน่วยงานเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ว่าขณะนีย้ังไม่ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเป็นเพียงการได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดีในการศึกษาข้อมูลและด าเนินการในด้านต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย    
และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสภามหาวิทยาลยั  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

๔.๑ การพจิารณาข้าราชการพลเรือนและอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณาข้าราชการพล
เรือนและอาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ขอเสนอวาระการ
พิจารณาการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือน อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  และพนักงาน
มหาวิทยาลยัในสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ดงันี ้

๑.  ผู้ ท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ  จ านวน ๓ ราย ดงันี ้ 
๑.๑ อาจารย์จินตนา ตนัสวุรรณนนท์ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค
ส่ือด้วยปัญญาของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และหนงัสือเร่ืองการวิจยันิเทศศาสตร์ 
และได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๕๓ 
มีมติให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตัง้แต่วันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

๑.๒ อาจารย์ฐิติยา เนตรวงษ์ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจยัเร่ืองการให้บริการ
และการใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดในประเทศไทย และหนังสือ เร่ืองเทคโนโลยีสารนิเทศและ     



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๐/๓๑ 

การประยุกต์ใช้ และได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ 
มิถนุายน ๒๕๕๓ มีมติให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

๑.๓ อาจารย์บุญญลักษม์  ต านานจิตร  ขอก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วย -
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย  
เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของนักศึกษ า
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนงัสือ เร่ืองระบบการจดัการองค์ความรู้ และได้น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๕๓ มีมติให้ความ
เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตัง้แต ่ 
วนัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

๒.  ผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน ๒ ราย คือผู้ ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ  
มีมตไิมผ่า่นเกณฑ์ เน่ืองจากคณุภาพของผลงานทางวิชาการไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดว่า ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคณุภาพดี และเกณฑ์การตดัสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  และได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลยั  
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 
๑. อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย คือ 

๑.๑ อาจารย์จินตนา ตนัสุวรรณนนท์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

๑.๒  อาจารย์ฐิติยา เนตรวงษ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

๑.๓  อาจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

๒. ไมอ่นมุตัใิห้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย  คือ  
๒.๑ ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด  
๒.๒ ผู้ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๑/๓๑ 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถาม ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกตดงันี ้ 
๑.  รายท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน มีรายละเอียดการแจ้งให้ผู้ เสนอผลงานแก้ไขงานวิจยัและต ารา  

แตใ่นรายท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินนัน้ไมมี่รายละเอียดการแจ้งให้แก้ไขแล้ว น ามาทบทวนใหม ่ 
๒.  ผลงานทางวิชาการส าหรับผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถน ามาเสนอขอผลงานทางวิชาการใหม ่   

ได้หรือไม ่
๓.  กรณีผู้ เสนอผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนัน้  ไม่ควรมีข้อสังเกตจาก

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. การแจ้งผู้ เสนอขอแก้ไขงานวิจัยและต ารา ส าหรับผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เน่ืองจาก 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งฯ ไม่ได้ให้ปรับปรุงแก้ไข  แต่ส าหรับผู้ ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินนัน้ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ฯ ให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบางอยา่ง 

๒. ผลงานทางวิชาการส าหรับผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถน ามาเสนอขอผลงานทางวิชาการใหม่ได้  
ภายในระยะเวลา ๕ ปี  

๓. ส าหรับผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินนัน้ จะมีข้อเสนอแนะไปยงัผู้ เสนอผลงานเพ่ือจะได้มีสิทธ์ิอทุธรณ์  
 

 มติ  ท่ีประชมุ อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
๓ ราย ดงันี ้

๑. แต่งตัง้ อาจารย์จินตนา ตนัสุวรรณนนท์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา     
นิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

๒. แต่งตัง้  อาจารย์ฐิติยา เนตรวงษ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

๓. แต่งตัง้ อาจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

สภามหาวิทยาลยัฯ ไม่อนุมัต ิให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย 
๑. ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด  
๒. ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 

๔.๒ การพจิารณาเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง การพิจารณาเทียบต าแหนง่ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๒/๓๑ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับ อาจารย์จุไร  อภัยจิรรัตน์  คุณวุฒิ พย.บ., 
คบ. (สขุศกึษา), และ กศ.ม. (จิตวิทยาพฒันาการ) ปฏิบตัหิน้าท่ีอาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ เม่ือวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓   ซึ่งอาจารย์จไุร  อภยัจิรรัตน์  เคยได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  จากมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เม่ือวนัท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๕๒ และมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต มีความประสงค์จะเทียบต าแหน่งทางวิชาการระดบัผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัย    
แมฟ้่าหลวง  กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ซึง่ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย หลกัเกณฑ์
และวิธีการแต่งตัง้และถอดถอนผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.๒๕๕๒       
ซึ่งเทียบเท่า ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  
 โดยเสนอผลงานทางวิชาการของ  อาจารย์จุไร  อภัยจิรรัตน์   ซึ่งเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีเคยใช้ขอด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต าแหน่งผู้ ช่วย -
ศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ประกอบด้วย  

๑.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  ๓๐-๓๒๐๘  การพยาบาลกมุารเวชศาสตร์  
จ านวน ๓ เร่ือง คือ 

๑.๑ เร่ืองการพยาบาลผู้ ป่วยเดก็ตดิเชือ้ไวรัส 
 ๑.๒ เร่ืองการพยาบาลผู้ ป่วยเดก็ระยะสดุท้าย 
 ๑.๓ เร่ืองการพยาบาลเดก็ถกูทารุณกรรม 

๒.   บทความทางวิชาการ จ านวน ๑๐ เร่ือง  คือ   
 ๒.๑ เร่ืองพิษจากสารตะกัว่ในเดก็ 
 ๒.๒ เร่ืองการทารุณกรรมทางเพศตอ่เดก็ : ภยัท่ีนา่เป็นหว่ง 
 ๒.๓ เร่ืองการชว่ยเหลือพอ่แมท่ี่มีลกูปัญญาออ่น 
 ๒.๔ เร่ืองการพยาบาลผู้ ป่วยเดก็ท่ีมีภาวะล าไส้กลืนกนั : กรณีศกึษา 
 ๒.๕ เร่ืองเอดส์ : กิจกรรมบางประการท่ีพยาบาลควรสนใจ 
 ๒.๖ เร่ืองพยาบาลชว่ยได้อยา่งไร 
 ๒.๗ เร่ืองการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กท่ีมีภาวะอดุตนับริเวณรอยต่อของกรวยไต
และทอ่ไต : กรณีตวัอยา่ง 
 ๒.๘ เร่ืองการพยาบาลผู้ ป่วยเดก็ไส้ติง่อกัเสบเฉียบพลนั 
 ๒.๙ เร่ืองการพยาบาลผู้ ป่วยโรคไพโลรัสตีบตนั 
 ๒.๑๐  เร่ืองภาวะอณุหภมูิกายต ่า 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๓/๓๑ 

๓. ผลงานวิชาการอ่ืนๆ จ านวน ๕ เร่ือง  คือ 
๓.๑ เร่ืองพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาในเดก็ไทย 
๓.๒ เร่ืองเดก็ไทยจะปลอดภยัจากการถกูทารุณกรรมได้อยา่งไร 
๓.๓ เร่ืองเพ่ือคณุภาพชีวิตเดก็ไทย 
๓.๔ เร่ืองอยากให้พอ่-แมอ่ยูก่บัหนดู้วย 
๓.๕ เร่ืองเสียงเพรียกจากพยาบาลเดก็ 

๔. ผลงานทางวิชาการท่ีเพิ่มขึน้หลงัจากท่ีประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๑  งานวิจยั  เร่ืองผลของวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อยตอ่การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษา
พยาบาล  สดัสว่นงานวิจยัของผู้ เสนอขอ  ๕๐% (หนงัสือรับรองการมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการ)   

๔.๒  งานวิจยั  เร่ือง New Visions For Nursing Education 
๔.๓  หนงัสือ  เร่ืองเราต้องดแูลตนเอง 
๔.๔  บทความเสนอในท่ีประชมุวิชาการ  เร่ืองเราต้องดแูลตนเอง  

เอกสารทางวิชาการดงักลา่วข้างต้นตรงตามเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
และได้น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๓(๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
เพ่ือพิจารณาเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ือพิจารณา ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  มีมติเห็นชอบการพิจารณา  
เทียบต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต ของ  อาจารย์จไุร  อภยัจิรรัตน์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๓  ซึง่เป็นวนัท่ีมหาวิทยาลยัมีค าสัง่จ้างอาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้าง  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตัง้ 
อาจารย์จุไร  อภัยจิรรัตน์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  ทัง้นี ้ ตัง้แต่วนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นวนัท่ีมหาวิทยาลยัออกค าสัง่จ้างอาจารย์
ประจ าตามสญัญาจ้าง  
 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ในการเทียบต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปเกณฑ์ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารง
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๔/๓๑ 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตัง้ อาจารย์จุไร อภัยจิรรัตน์ ให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

๔.๓ การพจิารณาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาครู และหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้
ด้านการศึกษาปฐมวัย 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณาหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาครู และหลกัสตูรการฝึกอบรมความรู้ด้านการศกึษาปฐมวยั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้จดัท า
โครงการความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 
ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีการศึกษาปฐมวยั และหลกัสูตรปริญญาโท บริหารการศึกษา การจดัการเรียน 
การสอนในระดบัปริญญาตรีการศกึษาปฐมวยั ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนระดบัอดุมศกึษาท่ีมีวฒุิทางครู และไม่
มีวุฒิทางครูมาสอนในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั โดยจดัอบรมความรู้วิชาครูและการศึกษาปฐมวยัให้กับ
อาจารย์ผู้ สอนทุกท่าน เป็นระยะเวลา ๑ วัน เน่ืองจากในปัจจุบนั มีวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีจะต้อง
พัฒนาให้ทันต่อส่ือ การเรียน การสอน และเนือ้หาวิชาท่ีจะต้องสอนแบบบูรณาการ จากท่ีประชุม
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสตูร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ครัง้ท่ี ๔ (๓๘)/๒๕๕๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติให้
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาครู และหลกัสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านการศึกษาปฐมวยั จ านวน ๒๐ ชม. 
ใช้ระยะเวลาอบรม ๓ วัน เพ่ือเสริมประสบการณ์ส าหรับผู้สอนตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
  ในการนี ้มหาวิทยาลัย  จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ๒ หลักสูตร         
คือ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาครู และหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๒๐ ชั่วโมง         
ใช้ระยะเวลาอบรม ๓ วัน เพ่ืออบรมให้กับอาจารย์ผู้ สอน  ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต       
ระดบัปริญญาตรีการศกึษาปฐมวยั 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา อนุมตัิหลักสูตรฝึกอบรมวิชาครู และ
หลกัสตูรการฝึกอบรมความรู้ด้านการศกึษาปฐมวยั 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. ควรปรับช่ือหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาครู เป็นหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาการศึกษา จะได้สอดคล้องกับ

วิชาการ  ปรัชญาของหลกัสูตร ควรเปล่ียนเป็น หลกัสตูรมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีศกัยภาพในการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๕/๓๑ 

จดัการเรียนการสอนเพิ่มขึน้  และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ควรเปล่ียนเป็น เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้และมีสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ 
 ๒. ระยะเวลาการฝึกอบรมควรแก้ไขเป็น ๓ วนั รวม ๒๐ ชัว่โมง 
 ๓. คณุสมบตัขิองผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ควรปรับสมรรถนะด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกนั 
 ๔. ผู้ เข้ารับการอบรม เม่ือส าเร็จการอบรมในหลกัสูตรแล้ว จะได้รับเอกสารอะไรท่ีเป็นการรับรอง 
เชน่ สมัฤทธิบตัร หรือเกียรตบิตัร เป็นต้น 
 ๕. ผู้สอนควรจะต้องมีพืน้ฐานด้านปฐมวยั ดงันัน้ควรระบผุู้ ท่ีมีวฒุิทางด้านปฐมวยัไว้ด้วย  
 ๖. ผู้ เข้ารับการอบรมเป็นครูของจงัหวดั องค์การบริหารสว่นต าบล ใชห่รือไม ่
 ๗. ระยะเวลาในการจดัอบรมเพียง ๓ วนั เหมาะสมหรือไม่ และควรพิจารณาคณุวฒุิของผู้ เข้ารับ
การอบรมด้วย 
  

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑.  ในส่วนของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบในการฝึกอบรม ทัง้  ๒ หลักสูตร ได้มีการระบุคุณวุฒิไว้
เรียบร้อยแล้ว  
 ๒.  อาจารย์ผู้สอนในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กับมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต เป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยั โดยจะได้รับการอบรมเป็นระยะเวลา ๑ วนั เพ่ือให้มีความรู้
พืน้ฐานทางด้านวิชาครูและการศกึษาปฐมวยั  และจากการประเมินของครุุสภา ได้มีข้อซกัถามเก่ียวกบัการ
ให้ความรู้เพิ่มเติมทางวิชาครู ความรู้ด้านปฐมวยัให้กบัอาจารย์หรือไม่ เน่ืองจากปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจงึได้ด าเนินการจดัอบรมเพิ่มเติมจากระยะเวลา ๑ วนั เป็น 
๓ วนั รวมระยะเวลา ๒๐ ชัว่โมง และในกิจกรรมตา่ง ๆ ผู้ ให้การอบรมจะเป็นผู้บูรณาการเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัความรู้ท่ีจะน าไปสอนนกัศกึษาตามโครงการความร่วมมือตอ่ไป 
 ๓.  การสอนท่ีจะประยกุต์ใช้กบันกัศกึษานัน้ต้องมีกระบวนการจดัการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งอาจารย์ท่ี
ไปสอนมีวุฒิประถมศึกษาในสายประถมหรือสายมัธยม แต่ไม่ได้ มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย ซึ่งควรมีการ
ประยุกต์ความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ส่วนผู้ ท่ี มีวุฒิด้านการศึกษาจะไม่พบปัญหา  
เน่ืองจากสามารถสอนในกลุ่มของวิชาชีพครูได้ แตถ้่าจะต้องไปสอนในเร่ืองของการศกึษาปฐมวยัท่ีเป็นชุด
บรูณาการในส่วนการศกึษาปฐมวยั ควรมีการอบรมเพิ่มเติมเพ่ือประยกุต์เอาความรู้ในวิชาครูไปใช้กบัการ
จดัการศึกษาปฐมวยั ดงันัน้ หลกัสูตรทัง้สองสร้างขึน้  เพ่ือหลอมรวมความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการท่ีถูกต้อง
และเหมาะสมท่ีสดุส าหรับเนือ้หาท่ีจะไปด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
 

มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้    
ด้านการศกึษาปฐมวยั 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๖/๓๑ 

๔.๔ การพจิารณาการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณาการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ และ
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและการบริการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมิน
สมัยใหม่ และหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ จ านวน ๒ 
หลกัสตูร รวมทัง้สิน้ ๒ คน เน่ืองจากอาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้ขอลาออกจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเรียบร้อยแล้ว ดงันี ้
 ๑. หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมยัใหม ่
เปล่ียนจาก อาจารย์สรุพล เหล่ียมสงูเนิน เป็น อาจารย์ยศวีร์  อ่ิมอโนทยั 
 ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 
เปล่ียนจาก อาจารย์ชวิศ ฉวีวานิชยกลุ เป็น อาจารย์พราวธีมา ศรีระท ุ
 ในการนีม้หาวิทยาลัยได้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๒(๔)/๒๕๕๓        
เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรทัง้ ๒ หลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจ า หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ และ
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและการบริการ 

 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้ลาออกนัน้  ท่ีประชุมสภา-
วิชาการมีมติ ตัง้แต่วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  ในการน าเสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรจะน า
ด าเนินการให้เร็วกวา่นี ้

 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ  ในฐานะเลขานกุารสภาวิชาการ  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมดงันี ้เม่ือท่ีประชมุสภา-

วิชาการมีมตอินมุตัแิล้ว มหาวิทยาลยัจะด าเนินการรวบรวมสง่ไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
เป็นรายปี และการน าส่งหลักสูตรจะต้องได้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งแต่เดิมเข้าใจว่าจะ
รวบรวมและน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวม  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๗/๓๑ 

เป็นรายปี  โดยได้ทราบทีหลงัว่าให้น าส่ง สกอ. ได้ทนัทีเม่ือมีการเปล่ียนแปลง จึงน าเข้าสภามหาวิทยาลยั 
เพ่ือด าเนินการสง่ไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาตอ่ไป 
 

มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ า หลกัสูตรเศรษฐศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ เปล่ียนจาก อาจารย์สุรพล เหล่ียมสูงเนิน เป็น 
อาจารย์ยศวีร์  อ่ิมอโนทยั และหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 
เปล่ียนจาก อาจารย์ชวิศ ฉวีวานิชยกลุ เป็น อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และให้น าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 

 

                   ๔.๕ การพจิารณารายช่ือของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

             สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณารายช่ือของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน ๙ ราย ซึง่ประกอบด้วยค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการฯ จ านวน ๒ ฉบบัดงันี ้

๑. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ ท่ี ๓/๒๕๕๑ ลงวนัท่ี  
๒๖ มิถนุายน ๒๕๕๑ ซึ่งหมดวาระเม่ือวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้
เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

๒. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ท่ี ๔/๒๕๕๑ 
ลงวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึง่จะครบวาระในวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

อาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ      
ซึ่งแตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแตไ่ม่เกินสิบคน 
(ไมร่วมประธาน) ซึง่แตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด โดยค าแนะน าของประธานสภาวิชาการ   
ในการนี ้ ประธานสภาวิชาการขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แทนต าแหน่งท่ี
วา่งลง จ านวน ๓ ราย ดงันี ้

๑. ศาสตราจารย์ประนอม  โอทกานนท์    กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรตคิณุแพทย์หญิงสกาวรัตน์  คณุาวิศรุต กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  นิยมวิทย์     กรรมการ 
 

    จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ รายช่ือของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ เพ่ือจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้แทนต าแหนง่ท่ีวา่งลง จ านวน ๓ ราย 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๘/๓๑ 

   การพิจารณา  ท่ีประชุมมีข้อสงัเกตในค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ขอให้ทบทวนและควรแตง่ตัง้ในคราวเดียวกนัทัง้สองฉบบั 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะประธานสภาวิชาการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมดังนี ้      
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จากกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแตไ่ม่เกินสิบคน ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
ซึง่ค าสัง่แตง่ตัง้ฯ ในฉบบัแรกนัน้มหาวิทยาลยัทาบทามผู้ทรงคณุวฒุิได้เพียงห้าคน  จงึได้มีค าสัง่แตง่ตัง้ฯ  
ท่ี ๓/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งหมดวาระเม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ และได้น าเสนอ   
สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมา มหาวิทยาลยัได้มีหลกัสูตรท่ีเปิดใหม่เพิ่มเติม ท าให้คณะกรรมการชุดแรกนัน้ไม่
ครอบคลมุทกุสาขาวิชา  มหาวิทยาลยัจึงได้ทาบทามผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มเติมได้จ านวนสามคน จึงต้องมีค าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑๐
(๔๕)/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ค าสัง่แต่งตัง้ฯ ท่ี ๔/๒๕๕๑ ลงวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
ซึ่งจะหมดวาระในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓  จึงได้เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 
จ านวนสามคนตามรายช่ือท่ีน าเสนอ  ในการท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการฯ คราวเดียวกนัทัง้สองฉบบันัน้ 
จะต้องให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านลาออกจากต าแหน่งทัง้หมดจึงจะแตง่ตัง้พร้อมกนัในคราวเดียวได้  
ซึง่ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไปจะแนบค าสัง่ทกุฉบบัเสนอเพ่ือทราบ 

 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ รายช่ือของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือจัดท าค าสั่ง
แต่งตัง้ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง จ านวน ๓ คน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอ  โดยในการประชุมครัง้ต่อไปให้แนบ
ค าสัง่เสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบด้วย  
 

                  ๔.๖ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

            สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) แผนการจดัการความรู้ 
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี โครงการหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการความรู้  ได้จดั 
จดัท าแผนการจดัการความรู้สูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้  โดยมีประเดน็ความรู้ในงานด้านการจดัการเรียนการ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๑๙/๓๑ 

สอน การวิจัย การบริการชุมชน และการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นประเด็นความรู้ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั ซึง่แผนการจดัการความรู้มีการด าเนินงาน ๓ ลกัษณะ คือ 

๑. งานโครงการจดัการความรู้ตามแผนปฏิบตักิารของมหาวิทยาลยั จ านวน ๒๐  
โครงการ 

๒. การจดัการความรู้ในงานประจ า และในโครงการของแตล่ะหนว่ยงาน 
๓. งานตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

มหาวิทยาลยัได้จดัท าเว็บไซต์ช่ือ km.dusit.ac.th/drupal/ ส าหรับการส่ือสารไปยงับคุลากร เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิโดยมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานตา่ง ๆ จะร่วมกนัในการ
เก็บรวบรวมความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการท างานของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/หน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่และ
มหาวิทยาลยัมีการสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการน าความรู้ไปใช้ในการพฒันางาน ให้มีมูลคา่และคณุค่า
สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนการจดัการความรู้    
สูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงค์  อุดมไพจิตรกุล  ผู้ อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาการจัดการความรู้ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คณะท างานได้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นตัวตัง้ เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็น
เคร่ืองมือจัดท ารูปแบบการจดัการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
น าไปใช้ในโครงการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ปี พ .ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๒๐ 
โครงการ โดยจะมีการวดัผลและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลลพัธ์ท่ีได้
จะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  โดยให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ใช้ KM ในการปฏิบตัิงานให้
เป็นอปุนิสยั และเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ ซึง่จะเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานท่ีส าคญั  เม่ือ
สร้างองค์ความรู้ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตแล้ว ก็ควรเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก
ได้รับรู้และได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้นี ้โดยจดัท าเว็บไซต์ km.dusit.ac.th/drupal/  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ี
ได้รับการถ่ายทอดบคุลากรของมหาวิทยาลยัท่ีจะเกษียณอายุราชการและเป็นท่ียอมรับต่อสงัคม เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือองค์ความรู้ท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  เป็นแผนท่ีจะไปสู่
เป้าหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตนัน้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  

 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๐/๓๑ 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑.  เ ม่ือด า เนินการตามแผนเ รียบร้อยแล้ว ขอใ ห้รายงานผลก ารด า เนินงานน า เสนอ                   
สภามหาวิทยาลยัทราบด้วย  

๒.  การน าองค์ความรู้ของผู้ ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ มาถ่ายทอดให้เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยั
นัน้ ควรด าเนินการเป็นอย่างยิ่งและควรเลือกประเด็นท่ีมีความน่าสนใจ และมีความรู้ท่ีสืบทอดมานาน เช่น 
ด้านการเรือน ด้านการอาหาร เป็นต้น 
 ๓. การจัดการความรู้สู่องค์กรไม่ควรจัดท าเป็นเว็บไซต์อย่างเดียว ควรจะมีช่องทางอ่ืนด้วย และ
ผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการจดัการความรู้ควรจะมีมากกว่าท่ีระบไุว้ เช่น ความใฝ่รู้ของบคุลากร  วฒันธรรมการ
เรียนรู้  องค์ความรู้ท่ีได้ หรือคณุคา่ของงาน  

๔. องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตท่ีเกิดขึน้ เป็นองค์ความรู้จากการจดัท าแผนการจดั
ความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใช่หรือไม่ หรือเป็นองค์ความรู้ดัง้เดิมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั  ซึง่องค์ความรู้ท่ีได้ควรเป็นองค์ความรู้ท่ีจดเป็นลิขสิทธ์ิ   

๕. ควรเพิ่มองค์ความรู้เชิงการสร้างชีวิตท่ีดีหรือการสร้างคณุภาพชีวิตส าหรับบุคลากร  ในการจดั
กิจกรรมหรือโครงการตา่ง ๆ รวมทัง้ควรมีการสอดแทรกเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การเรียนรู้ตนเองทัง้กายและใจ ท า
ให้สามารถควบคุมใจ และอารมณ์ได้  การเรียนรู้ผู้ อ่ืนเวลาท างานร่วมกันในกลุ่ม การเรียนรู้สังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง และการเรียนรู้เร่ืองสภาพตา่ง ๆ ของโลก เพ่ือให้บคุลากรได้สมัผสัจะได้เรียนรู้เร่ืองตา่ง 
ๆและมีชีวิตท่ีมีความสขุ ควบคูไ่ปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร 

๖. ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้ทางสถานีโทรทศัน์ดาวเทียม สถานีวิทยขุองมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต หรือท าในลกัษณะ ๓G   
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ประธานได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะประธานท่ีปรึกษา 
อธิการบดี ได้ชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้การน าองค์ความรู้บุคลากรของมหาวิทยาลยั ได้ด าเนินการมา ๒ ครัง้แล้ว 
ครัง้ท่ี ๑มหาวิทยาลยัได้จดัท าองค์ความรู้ เร่ือง สวนดสุิตโพล : ชีเ้ป็นชีต้าย หรือค าท านายอนาคต และกว่า
จะมาเป็น...ดอกเตอร์  เป็นเร่ืองเล่ากว่าจะมาเป็นดอกเตอร์ของเหล่าคณาจารย์ดอกเตอร์แห่งมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต  ครัง้ท่ี ๒ อยูอ่ยา่งดอกเตอร์ และครบเคร่ืองเร่ืองอนบุาล ซึ่งได้น าองค์ความรู้จากบคุลากรท่ี
มีความรู้ความช านาญมาเผยแพร่ให้กบัอาจารย์และบคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 มติ ท่ีประชมุ อนุมัติ แผนการจดัการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้น าข้อเสนอแนะรวมทัง้ข้อสงัเกตของกรรมการ
พิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๑/๓๑ 

๔.๗ ข้อเสนอระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

    สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง ข้อเสนอระบบการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ได้จดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ในตวัชีว้ดัท่ี ๑๒.๑ ระดบัคณุภาพของการก ากับดแูลสถาบนัอดุมศึกษา
ตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอดุมศกึษา ประเดน็ท่ี ๕ ระบวุา่ “สภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนดให้มี
ระบบการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอดุมศกึษา และด าเนินการตามระบบนัน้ ”  
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัมีความเห็นว่าคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
เป็นผู้ ท่ีมีความช านาญและเช่ียวชาญด้านการประเมินผลการด าเนินงาน สภามหาวิทยาลยัจึงมีหนงัสือขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการติดตามฯ จดัท าระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัตาม
หน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ในการนี ้คณะกรรมการติดตามฯ ได้หารือและก าหนด
ข้อเสนอแนะระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จ านวน ๔ รูปแบบ จึงน าเสนอ
ข้อเสนอระบบการประเมินฯ ดงักลา่วตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาคดัเลือกระบบการประเมินฯ ส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
   ทัง้นี ้คณะกรรมการติดตามมีก าหนดการประชุมในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ต้องการหารือร่วมกบัคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมใน
รายละเอียดของระบบการประเมินฯ ท่ีเลือกไว้ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครัง้ในวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 
   ๑. เลือกระบบการประเมินในรูปแบบท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นเหมาะสม 
   ๒. พิจารณาสง่ผู้แทนสภามหาวิทยาลยัเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการติดตามฯ 
ในวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือหารือในรายละเอียดตอ่ไป 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี  เสนอระบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ควรจะเลือกรูปแบบท่ี ๑ เน่ืองจาก สอดคล้องกบัเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.ร.)  
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต เห็นด้วยกบัอธิการบดีเสนอในรูปแบบท่ี ๑ แตค่วรวางแผนล่วงหน้าว่าในปีถดัไปนัน้จะเลือก



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๒/๓๑ 

รูปแบบใดเพ่ือจะได้มีเวลาในการเตรียมการ  ในการนี ้สภามหาวิทยาลยัจึงพิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของระบบการประเมินฯ และเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  
 ท่ีประชมุได้เสนอรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลยั จ านวน ๓ คน ดงันี ้
 ๑. ดร.บญุลือ  ทองอยู ่ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ๒. ดร.จกัรพรรด ิ วะทา  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ๓. รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
   

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ เลือกระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดสุิต ในรูปแบบท่ี ๑ และมอบหมายให้ ดร.บญุลือ  ทองอยู่  ดร.จกัรพรรดิ  วะทา และรองศาสตราจารย์
เทือ้น ทองแก้ว เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามฯ ในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือหารือใน
รายละเอียดตอ่ไป 
 

  ๔.๘ การพจิารณาเพิ่มเงนิเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดีและ 
ต าแหน่งรองอธิการบดี ในรอบ ๑๒ เดือน 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนราย
ปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดีและ
ต าแหนง่รองอธิการบดี ในรอบ ๑๒ เดือน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๗(๑๐)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชมุได้มีมติให้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปี       
ตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เร่ือง อตัราเงินเดือนผู้บริหารจากบคุคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ จากการประชมุของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน
รายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ พิจารณาประเมินต าแหน่งอธิการบดี (๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) และต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๒ – ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒) ตามกรอบการพิจารณาดงันี ้
   ๑. การประเมินอธิการบดีมีกรอบการพิจารณาดงันี ้

๑.๑ เป็นไปตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑.๒ เป็นไปตามกรอบแนวคดิในการพฒันามหาวิทยาลยั 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๓/๓๑ 

๑.๓ ผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลยั 

๑.๔ ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต  

๑.๕ เกณฑ์การประเมินใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการประเมินข้าราชการเพิ่ม
เงินเดือนรายปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร
ท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ 
   ๒. การประเมินรองอธิการบดีและคณบดีมีกรอบการพิจารณาดงันี ้

๒.๑ พิจารณาจากผลการประเมินของอธิการบดี 
๒.๒ พิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.) 
๒.๓ ผลการประเมินของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยั 
๒.๔ เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารวมทัง้ เชิญ

ผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บังคับบัญชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมูลการบ ริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  
   คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนฯ ได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยพิจารณาตามกรอบการ
ประเมินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีผู้ รับการประเมิน ดงันี ้
   ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพนัธิน  ต าแหนง่อธิการบดี 
   ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

   จากการประชุมพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังนี ้
   ๑. ด้านการบริหารจดัการศนูย์การศกึษา 

๑.๑ ให้มีการจดัท าข้อมลูศนูย์การศกึษาโดยแยกตามลกัษณะของแตล่ะศนูย์
การศึกษา พร้อมทัง้ข้อมูลพืน้ท่ีและจ านวนนักศึกษา รวมทัง้จดัท าบทสรุปของศูนย์การศึกษาแต่ละศูนย์
ตัง้แตเ่ร่ิมเปิดด าเนินการจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 

๑.๒ ศนูย์ควรมีแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีชดัเจน 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๔/๓๑ 

๑.๓ ควรมีการแสดงสถานะทางการเงินของศนูย์การศกึษาแตล่ะศนูย์ 
๑.๔ การจดัท าข้อมลูของศนูย์การศกึษาแตล่ะศนูย์ควรแยกงบลงทนุออกจาก

งบด าเนินการเพ่ือให้เห็นความชดัเจนของรายจา่ย 
๑.๕ ศนูย์การศึกษาทัง้ ๖ ศนูย์ ควรมีการเก็บค่าเช่าพืน้ท่ีจากโครงการความ

ร่วมมือในการพฒันาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๑.๖ ศูนย์การศึกษาแต่ละศูนย์ควรมีมาตรฐานเช่นเ ดียวกับภายใน
มหาวิทยาลัย  หากพบว่าศูนย์การศึกษาใดยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานควรมีการวางแผนปรับปรุงเพ่ือเพิ่ม
ศกัยภาพตอ่ไป 
   ๒. ด้านโครงการความร่วมมือในการพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

๒.๑ ควรมีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการความร่วมมือในการ
พฒันาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินการ 

๒.๒ การจัดท าโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ควรมี
ศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนเทา่เทียมกบัภายในมหาวิทยาลยั 

๒.๓ การรายงานความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือในการพัฒนา
บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต ควรมีให้ครบทกุองค์ประกอบ อาทิ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่าย
ในแตล่ะปี เป็นต้น 
   ๓. ด้านการปฏิบตังิานของบคุลากร 

๓.๑ การมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถกบัต าแหนง่หน้าท่ี 
๓.๒ ผู้บริหารควรก ากับดแูลให้บุคลากรปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด 
๓.๓ การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัควรตรวจสอบการด าเนินงานของ

หนว่ยงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด 
   ๔. ด้านเร่ืองอ่ืน ๆ 

๔.๑ ในการน าเสนอเร่ืองเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรน าเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัและเป็นหวัใจในการพฒันามหาวิทยาลยัมาเป็นเร่ืองสืบเน่ือง หรือเร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๕/๓๑ 

   สรุปผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี และต าแหน่งรอง
อธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ดังนี ้
   ๑. ต าแหน่งอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน (๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๕.๓๙ 
   ๒. ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร 
(๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๒ – ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔.๙๖ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเงินเดือนราย
ปีของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้
   ๑. ต าแหน่งอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน (๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๕.๓๙ 
   ๒. ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร 
(๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๒ – ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔.๙๖ 
 

 การพิจารณา  ท่ีประชมุมีข้อซกัถามการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารฯ 
วา่เป็นการคดิจากฐานเงินเดือนเดมิเทา่ไร พิจารณาเพิ่มเงินเดือนแล้วรวมเป็นเทา่ไร 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 นายนิคม  กฤษณรังคณุ  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ฐานเงินเดือน
ต าแหน่งอธิการบดี คือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) และฐานเงินเดือนต าแหน่ง             
รองอธิการบดี คือ ๕๐,๐๐๐ บาท เม่ือพิจารณาเพิ่มเงินเดือน รอบ ๖ เดือนแรก ร้อยละ ๕ รอบ ๖ เดือนหลงั  
ร้อยละ ๕.๓๙  เม่ือรวม ๑๒ เดือน คือ ร้อยละ ๑๐.๓๙ ต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รอบ ๖ เดือนแรก 
ร้อยละ ๔.๓๖  รอบ ๖ เดือนหลัง ร้อยละ ๔.๙๖ เม่ือรวม ๑๒ เดือน คือ ร้อยละ ๙.๓๒  ซึ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง อัตราเงินเดือนผู้ บริหารจากบุคคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ การเพิ่มเงินเดือนรายปี โดยมีการประเมินหกเดือนต่อครัง้ และการ
เพิ่มเงินเดือนรายปี เพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละ ๑๕ ตอ่ปี 
 

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๖/๓๑ 

  ๑. ต าแหนง่อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ – 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๕.๓๙ 
  ๒. ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร (๑๑ 
มิถนุายน ๒๕๕๒ – ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔.๙๖ 
  ๓. ข้อสงัเกต ของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา โดยมอบเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งให้มหาวิทยาลยั
ทราบตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือน าเสนอเพื่อทราบ 
 

  ๕.๑ โครงการปล่อยปูปลูกป่า เฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่  ๖๐ และการเฉลิมพระชนม 
พรรษาครบ ๘๓ พรรษา 

 

  สรุปเร่ือง ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั ร่วมกับ ฝ่ายบริการลานจอดและอปุกรณ์ภาคพืน้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้จดั
โครงการปล่อยปูปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ณ ศนูย์ศกึษาธรรมชาติกองทพับกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี สถานตากอากาศบางป ู
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการจัดโครงการครัง้นีไ้ด้รับความร่ วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ บริหารของทัง้สอง
หน่วยงาน ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าธนบรีุท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครัง้นีอี้กด้วย 
  

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ โครงการปล่อยปูปลูกป่า เฉลิม            
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีท่ี ๖๐ และการเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
 รอบ ๖ เดือน (มกราคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๓) 

 

  สรุปเร่ือง ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้มีการประชุมครัง้ท่ี ๑(๑)/๒๕๕๑ ในวนัท่ี ๓๐ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีค าสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ท่ี ๑๕/๒๕๕๑ เร่ือง แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการด้าน



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๗/๓๑ 

กฎหมาย ให้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองให้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบตา่ง ๆ  
ก่อนท่ีจะน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั นัน้ 

 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายจึงน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานในรอบ ๖ 
เดือน (มกราคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๓) โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมีการประชุมทัง้หมด ๔ 
ครัง้ โดยได้พิจารณา (ร่าง) กฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมีทัง้หมด ๗ ฉบับ โดยแยกเป็น (ร่าง)       
พระราชกฤษฎีกา ๑ ฉบบั (ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต พ.ศ. ... ๑ ฉบบั และ (ร่าง) 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั ๕ ฉบบั ดงันี ้
 ๑. (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา วา่ด้วยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหนง่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ... 
 ๒. (ร่าง) พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ... 
 ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่า ด้วย โรง เ รียนการ เ รือน              
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย โรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๕. (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย สภาวิชาการ (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ... 
 ๖.  (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ. ... 
 ๗.  (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
สถาบนั ส านกั ศนูย์ สว่นราชการ หรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ. ... 
 ทัง้นี ้ล าดบัท่ี ๑ – ๔ ได้ผา่นการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ รายงานผลการด า เนินงานของ
คณะอนกุรรมการด้านกฎหมายรอบ ๖ เดือน (มกราคม ๒๕๕๓ – มิถนุายน ๒๕๕๓) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
  

 ๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

  สรุปเร่ือง กองพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้ด าเนินการโครงการตา่ง ๆ 
โดยสรุปได้ดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๘/๓๑ 

 ๑.  โครงการฝึกอบรมผู้น านักศึกษา นักศึกษา และบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา และการเขียนโครงการให้สอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพการศึกษา ซึ่งจดัขึน้
ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 ๒.  โครงการคา่ยเรียนรู้คณุธรรม น าชีวิตพอเพียง ปี ๒๕๕๓ ภายใต้โครงการ “คา่ย
เรียนรู้ คณุธรรม น าชีวิตพอเพียงปี ๒๕๕๓” ระหว่างวนัท่ี ๓ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ เทศบาลศาลเจ้า
โรงทอง อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง 
 ๓.  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา “ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต” ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๓ จ านวน ๓ รุ่น ระหวา่งวนัท่ี ๕ – ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๓ โดยรุ่นท่ี ๑ และ ๒ ระหว่างวนัท่ี ๕ 
– ๘ มิถนุายน ๒๕๕๓ ณ หอประชมุรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และรุ่นท่ี ๓ ระหว่างวนัท่ี ๙ 
– ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๓ ณ ศนูย์การศกึษาสพุรรณบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 ๔.  โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาแบบองค์รวม (ด้านคณุธรรมจริยธรรม) จดั
ขึน้ระหว่างวนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ (รหสั ๕๓) จ านวนทัง้สิน้ 
๓,๕๐๐ คน โดยแบง่เป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๘๗๕ คน  
  

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ 
ของกองพฒันานกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๔ รายงานประจ าปี โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลกรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการพิเศษ เพิ่มเติมในโครงการ
ความร่วมมือ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานประจ าปี โครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการพิเศษ 
เพิ่มเตมิในโครงการความร่วมมือ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ๕.๔.๑ รายงานประจ าปี โครงการความร่วมมือในการพฒันาบคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กับมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ในการจดั
การศึกษาครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และครุศาสตรมหาบัณฑิต/  
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษา
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๒๙/๓๑ 

ปกครองท้องถ่ิน ท่ีขอรับรองคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ 
มิถนุายน ๒๕๕๓ จ านวน ๕,๒๐๘ คน  

ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมานัน้ โดยมีนกัศกึษาท่ีเรียนอยู่ในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต จ านวนทัง้สิน้ ๑๕,๐๐๘ คน  
ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการคุรุสภาได้ตรวจประเมินหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏ  
สวนดสุิต เพ่ือให้การรับรองหลกัสูตรนัน้ ปรากฏว่า รายวิชาชีพครูไม่ครบ ๙ เกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร   
ท่ีครุุสภาก าหนด มหาวิทยาลยัฯ จึงได้ปรับโดยเพิ่มเนือ้หารายวิชาและน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั
เรียบร้อยแล้ว  จึงได้ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรอง   และ สกอ. ได้แจ้งว่า        
ในการรับรองหลกัสตูรท่ีปรับปรุงแก้ไขใหม่นัน้ ถึงแม้จะเป็นการปรับปรุงหลกัสตูรเพียงเล็กน้อยก็ต้องเปล่ียน
ช่ือหลกัสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. ท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้รุ่นท่ี ๕ ในปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ต้องเปล่ียนเป็นหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวยั   โดยในการจดัการศกึษาตามโครงการความร่วมมือ รุ่นท่ี ๑ ถึง รุ่นท่ี ๔ ปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ – 
๒๕๕๐ หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต นกัศกึษาท่ีได้รับการอนมุตัิส าเร็จการศกึษา จ านวน ๕,๒๐๙ คน ส าหรับ
นกัศกึษาท่ีเหลือมหาวิทยาลยัจะด าเนินการให้ครุุสภารับรองคณุวฒุิตอ่ไป โดยคณุวฒุิท่ีได้รับการรับรองจาก
ครุุสภานกัศึกษาจะได้รับใบอนุญาตปฏิบตัิการสอนอย่างเดียว เน่ืองจาก การปฏิบตัิการสอนเป็นการสอน 
ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก หากจะรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องปฏิบตัิการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพิ่มเตมิในสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีครุุสภาให้การรับรองคณุวฒุิ 
   ๕.๔.๒ โครงการพิเศษ เพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เน่ืองจากการจดัการศกึษาตามโครงการความร่วมมือฯ 
ดงักลา่ว มีบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีไม่ได้รับการคดัเลือกให้รับทนุเข้าศกึษา และบคุลากรท่ี
ไมไ่ด้สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวนมากย่ืนความประสงค์ขอสมคัรเข้าศกึษาโดยใช้ทนุของตนเอง 
ซึง่ทางองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไมเ่ห็นด้วยท่ีจะอนญุาตให้บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมคัร
เข้าศึกษาโดยจ่ายค่าเล่าเรียนเอง เน่ืองจาก องค์กรปกครองฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและต าแหน่งของผู้ ท่ีจบ
การศึกษาไว้แล้ว ส าหรับบคุลากรท่ีไม่ได้สงักดัองค์ปกครองฯ ท่ีสมคัรเข้าศกึษาโดยจ่ายค่าเล่าเรียนเองนัน้ 
ขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อโครงการความร่วมมือ ดังนัน้ จึงได้มีการพิจารณา
อนุญาตให้บุคลากรในท้องถ่ินท่ีไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
คุณสมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สามารถเข้าเรียนได้ โดยช าระค่าเล่าเรียนเอง โดยมี
รายละเอียดแตกตา่งกนัดงันี ้
   ๑. คา่เลา่เรียนเทา่กนั แตน่กัศกึษาโครงการพิเศษ แบง่จา่ยเป็นรายภาคเรียน 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๓๐/๓๑ 

   ๒. นกัศกึษาโครงการพิเศษ ต้องจ่ายคา่เอกสารประกอบการเรียนเพิ่ม ภาคเรียน
ละ ๖๐๐ บาท 
   ๓. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Practicum ๑-๒ และ ๓)  และการฝึกงาน 
(Internship) นกัศกึษาโครงการพิเศษจะต้องมีสถานท่ีท างานท่ีสามารถใช้ฝึกได้ หรือเสนอสถานท่ีท่ีฝึกงาน
ให้คณะกรรมการพิจารณา (นกัศึกษาโครงการความร่วมมือใช้ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลท่ี
ก าหนดไว้ตามโครงการ) 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานประจ าปี โครงการความร่วมมือใน
การพฒันาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการพิเศษเพิ่มเติมในโครงการ
ความร่วมมือ 
 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในเร่ืองการจัดการศึกษาควรด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และในการจ้างบุคคลท่ีเกษียณอายุมาจัดการเรียนการสอนนัน้       
จะเช่ือมโยงไปถึงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร โดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือ
นักวิชาการอิสระให้เป็นผู้ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบ่ง
ผลประโยชน์ท่ีได้ระหวา่งกนัหรือไม ่
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ดร.จักรพรรดิ  วะทา  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตามท่ี สกอ. ให้มีการซักซ้อมการสอนในหลักสูตรบาง
หลกัสตูรนัน้ มุ่งประเด็นในการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือนกัวิชาการอิสระให้เป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบ่งผลประโยชน์ท่ีได้ระหว่างกัน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั จะมีเกณฑ์ ๒ เกณฑ์ คือ ๑) ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ๒) เป็นหลกัสูตรวิชาชีพท่ีจะต้อง
ได้รับการรับรองและมีสภาวิชาชีพก ากับ  เม่ือหลกัสูตรได้รับการรับรองแล้ว หลักสูตรก็ต้องมีบุคคลท่ีจะต้อง
รับผิดชอบหลักสูตร ๓ กลุ่ม คือ ๑. ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ คน ๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และจะต้องรับผิดชอบหลกัสูตรโดยไม่ซ า้ซ้อนกับหลกัสตูรอ่ืน ๓) อาจารย์
พิเศษ จะเป็นข้าราชการหรือผู้ เกษียณอายรุาชการ  สามารถเชิญมาสอนได้ ซึ่งจะเป็นคนละประเด็นท่ีจ้างเหมา
บริษัทเอกชนหรือนกัวิชาการอิสระให้เป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนและบริหารหลกัสูตรแทนโดยตกลง
แบง่ผลประโยชน์ท่ีได้ระหวา่งกนั 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ  
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๖(๒๐)/๒๕๕๓  ๓๑/๓๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

  ๖.๑ การประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการ  
 

สรุปเร่ือง ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ แทนคณาจารย์ประจ า  น าเสนอท่ีประชุม
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) นัน้ ยงัไม่ได้มีการประเมินตนเอง จึงขอฝากให้มหาวิทยาลยัติดตามในเร่ือง
ดงักลา่วด้วย 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
(นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 
(นางสาวพรไพรสน  เพชรอ าไพ) 
   ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 


