
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๗(๒๑)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๓๐ กรกฎาคม  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. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา  
๖. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘.   นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๑.   ดร. จกัรพรรด ิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล  ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๔. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
   มหาวิทยาลยั  กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๐. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา  
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
๒.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๓. นายวฒันะ  มากช่ืน หวัหน้ากลุม่งานประกนัคณุภาพ 
๔. นายอมรเทพ  สีบญุเรือง ผู้จดัการกองทนุกองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร 
๕. นายศกัดิช์ยั  ชยัรัตน์ หวัหน้าส านกังานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๖. นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๗. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๘. นางสาวพรไพรสน  เพชรอ าไพ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

   นายมานิจ  สขุสมจิตร  นายกสภามหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีประธานการประชมุได้ 
ด าเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

   ประธานท่ีประชมุ มอบหมายให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งเร่ืองประธาน
แจ้งท่ีประชมุทราบ โดยมีระเบียบวาระดงันี ้ 
 

  ๑.๑ การน าเสนอการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง การน าเสนอการด าเนินงาน
ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี สภามหาวิทยาลยัได้หารือกับคณะผู้บริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ในการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในระดบัคณะได้น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่า คณะมีวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคตอ่การด าเนินงาน 
นัน้ ในการนี ้คณะครุศาสตร์ จงึได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมทัง้ขอรับฟังข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมสภา -
มหาวิทยาลยั 
 

 ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์  คณบดีคณะ     
ครุศาสตร์ติดราชการในการอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)            
จึงได้มอบหมายให้ นายศกัดิ์ชยั  ชยัรัตน์  หวัหน้าส านกังานคณบดี น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะ    
ครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในการนี ้ประธานจึงอนุญาตให้ นายศักดิ์ชัย  ชัยรัตน์ หัวหน้า
ส านกังานคณบดี น าเสนอผลงานดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาโดยสืบทอดมาจากโรงเรียนการเรือนพระนคร  ซึ่งเปิดสอน
หลักสูตรอบรมครูการเรือนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ จากประวัติอันยาวนาน ๗๒ ปี คณะครุศาสตร์                    
มีววิฒันาการในฐานะหน่วยงานท่ีมุ่งมัน่รับใช้สงัคมและให้บริการด้านการจดัการศกึษา ตามภารกิจหน้าท่ี
ของสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือพฒันาท้องถ่ินในบริบทของชมุชน สงัคมเมือง ภายใต้ปรัชญาท่ีว่า “สร้างครูดี        
มียทุธศาสตร์ ฉลาดใช้ภมูิปัญญา มุง่พฒันาสูค่วามเป็นสากล” โดยมุง่เน้นพนัธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่  
  ๑. การผลิตบณัฑิตทางการศกึษา  เปิดรับนกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต จ านวน 
๑ หลกัสูตร คือ หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั (หลกัสูตร ๕ ปี) มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย ตามนโยบายอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ (รหัส ๕๒) 
จ านวน ๒๑๒ คน แบ่งเป็น ๔ ห้องเรียน และมีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๒ จ านวน ๑๑๘ คน 
(รหสั ๔๘)  
  ๒. การพฒันาครู ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษา  จดัโครงการศึกษาดงูาน “เปิด
วิสัยทัศน์พัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาหลวงพระบาง” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตท้องถ่ิน เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนเพิ่ม
ขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรสูส่ากลในระดบัภมูิภาคอาเซียน 
  ๓. การวิจยัและพฒันาศาสตร์ทางการศกึษา 
       ๑) ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนบัสนุนทุนวิจยัระดบัชาติ เร่ือง “การส่งเสริมและ
พฒันาสมรรถนะในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย” รับผิดชอบงานวิจยั 
โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พลูทรัพย์  นาคนาคา 
        ๒) ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนด้านคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ ในด้านคณุภาพการสอน ด้านคณุลกัษณะของผู้สอน และด้านสิ่ งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
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ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๒ และภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๒ ทุกรายวิชา โดยแยกการประเมินรายวิชาเป็น ๓ 
กลุม่ ได้แก่ หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป  หมวดวิชาชีพครู  และหมวดวิชาเฉพาะด้านผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้
 หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป คา่เฉล่ีย ๔.๒๗ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  หมวดวิชาชีพครู     คา่เฉล่ีย ๔.๕๓ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  คา่เฉล่ีย ๔.๔๙ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  นอกจากนี ้ยงัด าเนินการวิจยัเร่ือง การตดิตามความพึงพอใจของผู้ เรียน ด้านคณุภาพการ
สอนและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การติดตามความพึงพอใจของบณัฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรและการติดตาม
ความพงึพอใจของผู้ เรียนและผู้ใช้บณัฑิต ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  ๔. การบริการวิชาการด้านศาสตร์ทางการศึกษาและการวิจัยท่ีเก่ียวข้องแก่ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
 คณะครุศาสตร์จัดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงินจ านวน ๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านส่ีแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) ได้แก่ 
โครงการพฒันาครูประจ าการให้ได้รับวฒุิปริญญาตรีทางการศกึษา โครงการพฒันาผู้บริหารประจ าการให้
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และโครงการบริการวิชาการทางด้าน
การศกึษาปฐมวยั ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมนวตักรรมสูช่ัน้เรียนครูปฐมวยั และกิจกรรมนิทานสญัจร 
 นอกจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม 
ดงัตอ่ไปนี ้
      ๑. หลักสูตรวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส าหรับครูชาวต่างประเทศ  
ตามเกณฑ์คุรุสภาเดิม และตามเกณฑ์ใหม่ท่ีครุุสภาก าหนดให้หน่วยฝึกอบรมทุกหน่วยมีแนวทางปฏิบตัิ
เดียวกนั ทัง้ด้านเนือ้หา กิจกรรมและการจดัการ รวมจ านวน ๕ รุ่น 

๒. หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับการ
รับรองจากคุรุสภา เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ด าเนินการ ๙ ศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย 
ส่วนกลาง ศนูย์นครนายก ศนูย์บษุยมาส ศนูย์สพุรรณบุรี ศนูย์ปราจีนบรีุ ศนูย์ชลบุรี ศนูย์หวัหิน ศนูย์ตรัง 
และศนูย์ล าปาง 

๓. หลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษาพิเศษ รุ่นท่ี ๒ 
๔. โครงการบริการวิชาการด้านการศกึษาปฐมวยั จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ

พฒันาบคุลากรทางการศกึษาปฐมวยัทัว่ประเทศ โครงการ ธอส. Summer Camp ๒๐๐๙ โครงการเรียน
เลน่เสริมความรู้ภาคฤดรู้อน ครัง้ท่ี ๘ 

๕. โครงการบริการวิชาการด้านการศกึษาพิเศษ จ านวน ๓ กิจกรรม กิจกรรมภาษามือ
ไทยง่ายนิดเดียว “พ่ีหหูนวกสอนภาษามือให้น้องในโรงเรียน” กิจกรรมโลกใบนีไ้ม่เงียบเหงา และกิจกรรม
การจดัดอกไม้แก่นกัศกึษาออทิสตกิ 
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๖. โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพครู : วิชาผู้ก ากบัลกูเสือสามญัขัน้ความรู้เบือ้งต้น BTC  
๗. โครงการอบรมพัฒนาเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ น าการบันเทิงในกองลูกเสือ -          

ยวุกาชาดโรงเรียน 
๕. ด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

 คณะครุศาสตร์ จดัโครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม จ านวน ๔ โครงการ/กิจกรรมหลกั ได้แก่  
๑) โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ หลกัสูตรการศกึษา

ปฐมวัย ประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมสวนดุสิต กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรม
จริยธรรมและกิจกรรมแหเ่ทียน 
  ๒) โครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ 
  ๓) โครงการพฒันาวดัพฒันาจิต 
  ๔) โครงการต้นแบบสวนดสุิต      
   

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถาม ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. โครงการอบรมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะเร่ิมโครงการเม่ือใด และจดัท าเป็นรูปธรรม
อยา่งไร  
 ๒. คณะครุศาสตร์มีช่ือเสียงด้านการศึกษาพิเศษ คณะมีนโยบายหรือให้การส่งเสริมสนับสนุน
อยา่งไร  เพ่ือให้การศกึษาพิเศษขยายตอ่ไปและสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัมากขึน้ 
 ๓. คณะครุศาสตร์ควรมีแนวคิดว่าท าอย่างไรจะผลิตบุคลากรท่ีเป็นครูในมุมกว้าง หมายถึง         
ครูจะต้องมีความรู้นอกจากความรู้วิชาการ ครูควรจะมีความรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม หรือด้านตา่งประเทศ รวมทัง้เทคโนโลยีใหม ่ๆ ซึง่จะท าให้เป็นครูอย่างสง่างาม และท าให้ได้รับ
การยอมรับจากนกัเรียน ผู้ปกครอง และจากชมุชน  
 ๔. ในฐานะท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตเป็นต้นต ารับของการผลิตครูนัน้ มหาวิทยาลยัมีกลยุทธ์
อยา่งไร ในการท่ีจะชกัจงูนกัศกึษาท่ีเป็น คนดี คนเก่ง เข้ามาศกึษาให้มากขึน้ อยากให้มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิตเป็นผู้น าในการผลิตครูดี ครูเก่งออกมารับใช้ประเทศชาต ิ  
 ๕. ขอทราบข้อมูลท่ีมหาวิทยาลยัมีนโยบายลดจ านวนรับนกัศึกษาลง ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย 
เน่ืองจาก มหาวิทยาลยัมีความโดดเดน่ทางด้านนี ้ ซึง่เป็นอตัลกัษณ์หนึง่ของมหาวิทยาลยั  
 ๖. ในการพัฒนาครูให้มีทักษะมีสาระความรู้และประสบการณ์ โดยเฉพาะในด้านการท าธุรกิจ        
ซึ่งบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีหน่วยงานท่ีสามารถจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองเหล่านีไ้ด้  ขอให้
คณะครุศาสตร์ตัง้ประเดน็หรือความต้องการในเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่จะท าให้อาจารย์ได้เรียนรู้ เพ่ือยงัประโยชน์ให้
เกิดขึน้ตอ่ไป 
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 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี  รองศาสตราจารย์มยุรี  เจริญทรัพย์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ในฐานะอาจารย์สงักัดคณะครุศาสตร์ และนายศกัดิ์ชยั  ชยัรัตน์  หวัหน้าส านกังานคณบดี
คณะครุศาสตร์ ได้ชีแ้จงดงันี ้
 ๑. โครงการอบรมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะเร่ิมด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
 ๒. มหาวิทยาลัยพยายามสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แต่
เน่ืองจาก ระยะหลงั คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีจะเข้ามาเรียนในหลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย คอ่นข้างน้อย
เพราะความต้องการท่ีจะเป็นครูลดน้อยลง นกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูจะไม่เลือกเรียนครูจะเลือกเรียนใน
สาขาอ่ืน  ถึงแม้รัฐบาลมีนโยบายน าโครงการผลิตครูพันธุ์ ใหม่ ซึ่งมีทุนและต าแหน่งงานให้พร้อม               
โดยคดัเลือกจากนกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียเกิน ๓.๐๐  ซึ่งของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต มีนกัเรียนท่ี
ผา่นการคดัเลือก จ านวน ๑๙ คน สละสิทธ์ิไปเหลือเพียง ๘ คน เน่ืองจากต าแหน่งท่ีได้รับเป็นโรงเรียนท่ีอยู่
ต่างจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษาท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ต่างจังหวัด               
อยา่งไรก็ตาม มหาวิทยาลยัพยายามท่ีจะเร่งพฒันาเพ่ือให้เป็นฐานในการคดัเลือกนกัศกึษาให้มากขึน้ ในปี
การศกึษา ๒๕๕๓ นกัศกึษาท่ีเข้ามารับการคดัเลือกจ านวน ๕๐๐ คน มหาวิทยาลยัคดัเลือกเหลือ จ านวน 
๒๑๒ คน จากจ านวนดงักล่าวกว่านกัศกึษาจะเรียนครบ ๕ ปี จะมีนกัศึกษาเหลือเพียงประมาณร้อยกว่า
คนเทา่นัน้  
 ๓. ในปัจจบุนัมีสถาบนัอุดมศกึษาท่ีผลิตนกัศกึษาหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั จ านวน ๒๗ แห่ง ซึ่งแต่
ละแห่งก็คดัเลือกนกัศกึษาคอ่นข้างสงู ถ้ามองจากจ านวนรวมในอนาคตแนวโน้มท่ีจะมีความต้องการของ
ตลาดแรงงานจริง ๆ จ านวนจะไม่ถึงจากจ านวนท่ีผลิตทัง้หมด เน่ืองจาก หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัเป็น
หลกัสตูรท่ีเรียน ๕ ปี กว่าจะเรียนครบ ๕ ปี นกัศกึษาจะลดลงคร่ึงหนึ่ง และจากการตรวจสอบพบว่า มีผล
สืบเน่ืองมาจากผลการเรียนในระดบัมธัยมคอ่นข้างออ่น ซึง่เป็นข้อเสียของผู้ เรียน  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบ และมอบให้คณะครุศาสตร์จดัการน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ประกอบการพิจารณาในการด าเนินงานตอ่ไป 
 

  ๑.๒ การสรุปสัมมนาวิชาการ เร่ือง การจัดตัง้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
: แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางสู่การปฏิบัติท่ีดี 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การสรุปสมัมนาวิชาการ เร่ือง 
การจัดตัง้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย : แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางสู่การปฏิบัติท่ีดี โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
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ตามท่ี สถาบนัคลงัสมองของชาติ ได้ก าหนดจดัประชมุสมัมนาวิชาการ เร่ือง การ
จดัตัง้ส านกังานสภามหาวิทยาลยั : แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางสู่การปฏิบตัิท่ีดี เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอินฟินิตี ้๑ โรงแรม พลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยนายกสภามหาวิทยาลยั
ได้มอบหมายให้ผู้ ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดร .จักรพรรดิ  วะทา และมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกูล และ
เจ้าหน้าท่ีส านกังานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั จ านวน ๒ คน เข้าร่วมประชุม สรุปการประชุมสมัมนาฯ 
ดงันี ้

๑. การน าเสนอแนวทางการจดัตัง้ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
๑) การวิจยั เร่ือง การพฒันาต้นแบบส านกังานสภามหาวิทยาลยั  

ส าหรับมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศไทย 
๒) กรณีศกึษา : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี มหาวิทยาลยัมหิดล 

และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๒. การระดมความคิดเห็น สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ส านกังานสภามหาวิทยาลยั

โดยมีผู้ อภิปรายหลายท่าน ซึ่ง มีแนวคิดไปแนวทางเดียวกันว่า ควรให้มีการจัดตัง้ส านักงานสภา -
มหาวิทยาลยัเพ่ือสง่เสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัให้ดียิ่งขึน้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  สืบเน่ืองมาจาก
แนวคดิของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  ต้องการให้สภามหาวิทยาลยัมีคณะท างานให้กบักรรมการ
สภามหาวิทยาลยั  โดยจดัตัง้เป็นส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีมหาวิทยาลยัในก ากับหลายแห่ง ได้
เปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติ โดยเพิ่มการจัดตัง้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   ซึ่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้ระบุไว้  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตัง้เป็นส านักงานเลขานุการ              
สภามหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีเหมือนกับส านักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีสถาบันคลังสมองของชาติจัด
ประชมุสมัมนา  แตเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต (ฉบบัใหม่) 
จึงขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลยัส่งรายละเอียดการจดัตัง้ส านกังานสภามหาวิทยาลยัให้กับประธาน
คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

ท่ีประชมุรับทราบ  โดยมอบหมายให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัส่งรายละเอียดการจดัตัง้
ส านกังานสภามหาวิทยาลยัไปยงัคณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

  ๑.๓ ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง ก าหนดการตรวจประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายในระดบัมหาวิทยาลยั ระหวา่งวนัท่ี ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต จัดให้มีการตรวจประเมินคณุภาพการจัด
การศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ และได้ด าเนินการตรวจประเมินระดบัหน่วยงานเทียบเท่าคณะเสร็จ
สิน้แล้ว โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี ๑๖ – ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ มีคณะกรรมการตรวจประเมิน ๑๒ ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิจาก
ภายนอก ๖ ท่าน และคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ๖ ท่าน  โดยมี ดร.ผดงุชาติ  สุวรรณวงศ์  
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งในวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 
คณะกรรมการตรวจประเมินขอสมัภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลยั จ านวน ๓ ท่าน ในการนี ้เลขานกุาร
สภามหาวิทยาลัยจึงขอรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดงักลา่วด้วย 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเสนอรายช่ือกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั จ านวน ๓ ทา่น 
 

 ท่ีประชมุได้เสนอรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลยั จ านวน ๓ ทา่น ดงันี ้
 ๑. นายณรงค์ศกัดิ ์ ภมูิศรีสอาด  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ๒. นายนิคม  กฤษณรังคณุ  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ๓. นางอรสา  คณุวฒัน์   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ   
 

  ๑.๔ การเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่ง 
ประเทศไทย” 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก 
“สมาคมสภามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย” โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยส านกังานท่ีประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย เชิญชวนร่วม
เป็นสมาชิก สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เพ่ือเป็นองค์กรกลางในรูปแบบท่ีประชุมหรือ
สมาคมเป็นท่ีเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนัรวมทัง้ร่วมกันก าหนดหลกัเกณฑ์แนวปฏิบตัิ
อันจะน าไปสู่การสร้างระบบธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอ่องค์กรดงักล่าว  จึงมีแนวคิดท่ีจะจดัตัง้ “สมาคม  สภามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย” ขึน้มา
โดยมุง่หวงัท่ีจะให้เป็นองค์กรกลางส าหรับสภาสถาบนัอดุมศกึษาทัง้มวล  หากกรรมการสภามหาวิทยาลยั
เห็นชอบตอ่แนวคิดการจดัตัง้สมาคมสภามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย โดยลงนามให้ความเห็นชอบและ
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ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าในแบบแสดงข้อคิดเห็นในการจัดตัง้สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(สสม.) 
 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะการจดัตัง้สมาคมสภามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยว่า ควรเข้าร่วมก่อตัง้ 
โดยขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อคิดเห็น และ ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ไปยังเลขานุการ               
สภามหาวิทยาลยั เพ่ือรวบรวมสรุปประเด็นในแบบแสดงข้อคิดเห็นในการจดัตัง้สมาคมสภามหาวิทยาลยั
แหง่ประเทศไทย (สสม.) สง่ไปยงัส านกังานท่ีประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยตอ่ไป  

 

 ท่ีประชมุรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/
๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต ฝ่ายเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว  และได้เวียน
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือรับรองรายงานการประชมุในเบือ้งต้นแล้ว เม่ือวนัท่ี  ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ ซึ่งส านักงานเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขในเบือ้งต้นแล้ว  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

 มติ  ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๑/๓๑ การพิจารณา ข้อ ๓ กรณีผู้ เสนอผลงานทางวิชาการ...... 
นัน้  ไมค่วรมีข้อสงัเกต  ให้ตดัค าวา่ “ไม”่ ออก  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

  ๓.๑ รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓  
วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะ จากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๓ ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ได้จดัประชมุสภา
มหาวิทยาลัย  ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓ วันม่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ในการนี ้ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอ
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ข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ และในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครั ง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หนว่ยงานได้รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้
   การประชุมครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ มีหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ จ านวน ๓ หน่วยงาน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑ หน่วยงาน คือ กองคลัง และมี
จ านวน ๒ หนว่ยงานอยู่ระหว่างด าเนินการ คือ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการร่างนโยบาย
และการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

๑. กองคลัง ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร่ือง แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว        
ตามบนัทกึข้อความ กค ๑๕๒๖/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๓ 

๒. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างด าเนินการ เร่ือง แผนบริหารความ
เส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เน่ืองจาก ช่วงนีก้ลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน ออกตรวจสอบหนว่ยงานของมหาวิทยาลยั 

๓. คณะกรรมการ ร่างนโยบายและการก ากับดูแลตนเอง ท่ี ดีของสภา
มหาวิทยาลยั อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามในประกาศการทบทวนนโยบาย
การก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
   การประชุม ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓ มีหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการ       
ตามข้อเสนอแนะ จ านวน ๗ หนว่ยงาน ดงันี ้
   หนว่ยงานท่ีได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว คือ 

๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ชีแ้จง เร่ือง การรายงานผลการ
อนุมัติให้ปริญญาตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความ สวท ๑๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๒. ฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ือง การพิจารณา 
หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านการศึกษาปฐมวยั และเร่ือง การ
ซกัซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ตามบนัทึกข้อความ สนอ ๑๒๓๙/
๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และหนังสือราชการ ท่ี ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๔๙๐๐ ลงวันท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๓. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้  ได้
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร่ือง แผนการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบบัแก้ไข) ตามบนัทึกข้อความ สศก.
๐๖๐/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
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๔. ส านักงานอธิการบดี ไ ด้ด าเนินการและปรับปรุงการบริหารจัดการ            
ตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดีและต าแหน่งรองอธิการบดี ตามบันทึกข้อความ          
สนอ ๑๒๔๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และส านักงานอธิการบดี   ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓              
(๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) ตามบนัทึกข้อความ กบ๑๓๖๗/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ 

๕. คณะวิทยาการจดัการ ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับ  เร่ือง 
รายงานผลการด าเนินงานคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ตามบนัทึกข้อความ วจก 
๑๘๗๗/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๖. ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแนบค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยั ท่ี ๓/๒๕๕๑ สัง่ ณ วนัท่ี ๒๖ 
มิถนุายน ๒๕๕๑ ค าสัง่ท่ี ๔/๒๕๕๑ สัง่ ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ค าสัง่ท่ี ๓/๒๕๕๓ สัง่ ณ วนัท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ 

๗. คณบดีทุกคณะ ได้รับทราบเร่ือง การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรด าเนินการให้ทันก่อนการเปิดการเรียนการสอนของหลกัสูตรนัน้  ตามบนัทึกข้อความ สลส. ๓๕๖/
๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
  

หน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน ๑ หน่วยงาน คือ ส านักงาน
อธิการบดี อยู่ระหว่างการด าเนินการเก่ียวกับ การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขณะนีไ้ด้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ข้อมลูขา่วสาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตแล้ว 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

  ๔.๑ การหมดวาระกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การหมดวาระกรรมการ           
สภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า คือ รองศาสตราจารย์
มยุรี  เจริญทรัพย์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  เชาวลิต จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 
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๒๕๕๓ นัน้ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง ผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ ก าหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนส่ีคน ซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัและมิใชผู่้ด ารงต าแหนง่ตาม (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสาม
ปี  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จะครบการด ารงต าแหน่งในวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แตเ่น่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวน ๒ ท่าน คือ 
รองศาสตราจารย์มยรีุ  เจริญทรัพย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ  เชาวลิต  จะเกษียณอายรุาชการใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๓ นี ้ ดงันัน้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๓ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัต าแหน่งจะว่างลง ๒ ต าแหน่ง ซึ่งตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ ในกรณีท่ีมี
กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ าพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ท าการเลือกตัง้แทน
ต าแหนง่ท่ีวา่งลง โดยน าความในข้อ ๕ มาใช้บงัคบัอนโุลม เว้นแตว่าระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวนั จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  ให้ผู้ ได้รับเลือกตัง้ตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่ง
เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน 
   จากรายละเ อียดดังกล่าว ข้าง ต้น  เห็นควรน า เสนอเ ร่ือง เ ข้า ท่ีประชุม                   
สภามหาวิทยาลยั เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในกรณีท่ี รองศาสตราจารย์มยุรี  เจริญ
ทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  เชาวลิต  กรรมการสภาคณาจารย์ประจ าพ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ ซึง่วาระการด ารงต าแหนง่เหลือน้อยกวา่เก้าสิบวนั จะด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหนง่แทนหรือไม่ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การหมดวาระกรรมการสภา -
มหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเร่ือง การหมดวาระกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์วา่  เน่ืองจากวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวนั และหากให้ด าเนินการเลือกตัง้
เพ่ือให้ได้มากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ทัง้ ๒ ท่าน นัน้ กรรมการประเภทคณาจารย์
ประจ าคนใหม่ อาจจะได้เข้าร่วมประชมุสภามหาวิทยาลยัเพียงหนึ่งครัง้ คือในเดือนพฤศจิกายน  เห็นควร
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์หมดวาระตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่ต้องด าเนินการ
ให้มีผู้ด ารงต าแหนง่แทนต าแหนง่ท่ีวา่งลงในเดือนตลุาคม และพฤศจิกายน 
 

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การหมดวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า  โดยไมต้่องด าเนินการเลือกตัง้ให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่างลงในเดือนตลุาคม 
และพฤศจิกายน  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๗(๒๑)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๓/๒๖ 

๔.๒ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง (ร่าง) รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจประเมิน

คณุภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ และได้ด าเนินการตรวจประเมินระดบัหน่วยงาน

เทียบเท่าคณะ เสร็จสิน้แล้ว และได้น าผลมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดบัมหาวิทยาลัยเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี ๑๖ – 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีคณะกรรมการตรวจประเมิน ๑๒ ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ

จากภายนอก ๖ ท่าน และคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลยั ๖ ท่าน โดยมี ดร.ผดงุชาติ สวุรรณวงศ์ 

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน จึงน ารายงานการประเมินตนเอง ระดบัมหาวิทยาลยั ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๒ เสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดบัมหาวิทยาลยัปีการศกึษา ๒๕๕๒ 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 อาจารย์วฒันะ  มากช่ืน หวัหน้ากลุ่มงานประกนัคณุภาพ ชีแ้จงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดบัมหาวิทยาลยัปีการศกึษา ๒๕๕๒ ดงันี ้ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการประกัน
คณุภาพภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขครัง้ ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดท่ี ๖ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษา และว่าด้วยกฎหมาย 
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพ และระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใต้กรอบ ระบบและกลไกประกันคุณภาพครบถ้วน               
ซึ่งประกอบไปด้วยการควบคุม และพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพซึ่งในสองระดับแรกได้ด าเนินการตัง้แต่ต้นปีจนถึงสิน้ปีการศึกษา และได้ด าเนินการประเมิน
ติดตามคณุภาพการศึกษา ทัง้ระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวิทยาลยั ในส่วนของระดบัหน่วยงานนัน้ได้
ด าเนินการเสร็จสิน้แล้วในเดือนมิถุนายน และได้รวบรวมผลจากการประเมินหน่วยงานน ามาจัดท าเป็น
รายงานประเมินตนเองในระดบัมหาวิทยาลยั 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้ 
๑.  ผลการตรวจประเมินองค์ประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ ท่ีประเมินได้ ๓ คะแนนนัน้มี

กระบวนการในการด าเนินงานอย่างไร ซึ่งในด้านการเงินและงบประมาณมีการใช้จ่ายท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้เกือบทัง้หมด 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๗(๒๑)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๔/๒๖ 

๒.  ผลการตรวจประเมินระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีบางองค์ประกอบท่ีได้
คะแนน ๐ คะแนน หมายความวา่อยา่งไร 

๓.  หน่วยงานท่ีได้รับการประเมินท่ีมีค่าคะแนนเป็น ๐ ควรจะพัฒนาอย่างไร และมีการให้
ข้อเสนอแนะหรือไม ่

๔.  ผลการตรวจประเมินของคณะวิทยาการจดัการ ได้คะแนนต ่ามาก ควรท าเร่ืองอทุธรณ์เสนอไป
ยงัคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
อาจารย์วฒันะ มากช่ืน ในฐานะหวัหน้ากลุม่งานประกนัคณุภาพ ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้ 
๑.  องค์ประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ พิจารณาจากการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

และมีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามขัน้ตอน โดยจะไมด่ท่ีูผลลพัธ์ของการเงินและงบประมาณ 
มิได้น าผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณมาพิจารณา  

๒.  ผลการตรวจประเมินองค์ประกอบท่ีได้ ๐ คะแนน นัน้ เป็นการประเมินจากคณะกรรมการท่ีได้
ตรวจประเมินไปแล้วและให้คะแนน ซึ่งการรายงานผลในการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเ กณฑ์ท่ี
คณะกรรมการตรวจประเมินก าหนด  

๓.  เม่ือตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว จะน าผลมาพิจารณาทบทวนโดยน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั เพ่ือจดัท าแผนปรับปรุงพฒันาคณุภาพตอ่ไป  

๔.  จากผลการประเมินครัง้แรกนัน้คณบดีคณะวิทยาการจดัการเป็นผู้ยอมรับผลการประเมินท่ีได้
จึงไม่สามารถแก้ไขได้ และหากจะอุทธรณ์ต้องด าเนินการในช่วงเวลาดงักล่าวในทนัที เน่ืองจากขณะนี ้
รายงานการประเมินได้จดัท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย            
ปีการศกึษา ๒๕๕๒ 
 

๔.๓  การพจิารณาเพิ่มเงนิเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็น 
  ข้ าราชการพลเ รื อนในสถาบั นอุดมศึ กษาต าแหน่ ง คณบดี คณะ                 
  มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  และคณบดี คณะวิ ทยาศ าสต ร์                    
  และเทคโนโลยี รอบ ๑๒ เดือน 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณาเพิ่มเงินเดือน
รายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ ๑๒ เดือน  โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๗(๒๑)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๕/๒๖ 

 ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๗(๑๐)/๒๕๕๒ เม่ือ
วนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชุมได้มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนรายปีของผู้ด ารง
ต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาเพิ่มเงินเดือนราย
ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง อัตราเงินเดือนผู้ บริหารจากบุคคล ท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕  จากการประชมุของคณะกรรมการพิจารณา
เพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ พิจารณาประเมิน  ตามกรอบ
การพิจารณา ดงันี ้ 
   ๑. การประเมินรองอธิการบดีและคณบดีมีกรอบการพิจารณาดงันี ้

 ๑.๑ พิจารณาจากผลการประเมินของอธิการบดี  
 ๑.๒ พิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.)  
 ๑.๓ ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  
 ๑.๔ เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา รวมทัง้ 

เชิญผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมลูการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  

คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนฯ ได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหนง่ท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ โดย
พิจารณาตามกรอบการประเมินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีผู้ รับการประเมิน ดงันี  ้  ต าแหน่งคณบดีคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ ๑๒ เดือน  ได้แก่ 
  ๑. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
(๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) 
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์ ณ พทัลงุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
(๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) 
 

  สรุปผลการประเมินการพจิารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ ดังนี ้
  ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รอบ ๑๒ เดือน 
  ๑.  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
(๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดบั ๔ คา่ระดบัคะแนน ๔.๓๓
การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ แต่เน่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือนหลัง              
จงึคงเหลือเพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
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  ๒. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
(๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดับ ๔ ค่าระดบัคะแนน            
๔.๒๒ การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นอัตราร้อยละ ๙.๑๗ แต่เน่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือนหลัง              
จงึคงเหลือเพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๔.๕๘ 
 

  จากการประชุมพจิารณาเพิ่มเงนิเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนฯ ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี ้
  ๑. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
   ๑.๑ การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบควรจัดให้
อยูใ่นกรุงเทพฯ เน่ืองจากจะมีโอกาสได้เรียนรู้และเห็นสิ่งตา่ง ๆ มากกว่า หรือควรจดัการเรียนการสอน โดย
ให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ และปีท่ี ๒ เรียนในมหาวิทยาลยั และหลงัจากนัน้จึงไปเรียนท่ีศนูย์สุพรรณบุรี เพ่ือเป็น
การจงูใจนกัศกึษา ซึ่งหากมีการบริหารจดัการท่ีดีจะส่งผลให้นกัศกึษาสนใจศกึษาตอ่ในหลกัสตูรดงักล่าว
เพิ่มมากขึน้ 
   ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาตามจังหวัดต่าง ๆ ควรมีการ
ประสานงานกับทางจังหวัดหรือชุมชน  เพ่ือเป็นการบริการงานวิชาการให้แก่ชุมชน  ซึ่งเป็นโอกาสให้
นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัโิดยไมต้่องมีการใช้จ่ายงบประมาณ  
   ๑.๓ การวางแผนการรับนักศึกษาควรค านึงถึงจุดคุ้ มทุนและสถานท่ีในการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือหลีกเล่ียงการบริหารความเส่ียง 
    ๑.๔ ควรน ารายวิชาท่ีมีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นวิชา
เลือกเสรีให้นกัศกึษาคณะอ่ืน ๆ 
   ๑.๕ ควรมีการเสนอโครงการพฒันาบุคลากรทางด้านรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
ให้กบัโครงการความร่วมมือในการพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินฯ 

  ๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๒.๑ หลกัสูตรวิทยาการความปลอดภัยนัน้ มีความน่าสนใจ แตค่วรปรับเปล่ียน
ช่ือหลกัสูตรเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในการเลือกเข้าศกึษาตอ่ นกัศกึษาจะได้มีจ านวนเพิ่มขึน้เป็นไปตาม
แผนรับนกัศึกษา ควรมีการวางแผนการประชาสมัพนัธ์เฉพาะหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัยเพิ่มขึน้
รวมทัง้การจดัท าแผนการตลาด และควรส ารวจความต้องการของสถานประกอบการตอ่ความต้องการบณัฑิต
อยา่งแท้จริง  
   ๒.๒ ควรน ารายวิชาท่ีมีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นวิชาเลือก
เสรีให้นกัศกึษาคณะอ่ืน ๆ  เชน่ รายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
   ๒.๓ ควรมีการขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือจดัหาครุภณัฑ์ท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนให้เพียงพอกบันกัศกึษา  
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    ๒.๔ ควรให้ความส าคัญกับงานค้นคว้าวิจัยเน่ืองจากงานวิจัยเป็นหัวใจของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๒.๕ ควรมีการเสนอโครงการพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ให้กับโครงการความ
ร่วมมือในการพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

    

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเงินเดือน
รายปีของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  
 

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ ๑๒ เดือน ดงันี ้
  ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (๒๔ 
ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดับ ๔ ค่าระดบัคะแนน ๔.๓๓ 
การเพิ่มเงินเดือนรายปีคดิเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ แตเ่น่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือนหลงัจึงคงเหลือ
เพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์ ณ พทัลงุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (๒๔ 
ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดบั ๔ ค่าระดบัคะแนน ๔.๒๒ 
การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ แตเ่น่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือนหลงัจึงคงเหลือ
เพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๔.๕๘ 
 ๓. ข้อสงัเกตของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ มอบเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งให้มหาวิทยาลยัทราบตอ่ไป 
 

  ๔.๔ การขออนุมัตกิารเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ 
  บริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่น ๒)  
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอท่ีประชุมขอถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การ          
ขออนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่น ๒) ออกไปก่อน 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ เหน็ชอบ การถอนระเบียบวาระดงักลา่ว 
 

๔.๕ (ร่าง) ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๗(๒๑)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๘/๒๖ 

 

   สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง (ร่าง) ระบบการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ในตวัชีว้ดัท่ี ๑๒.๑ ระดบัคณุภาพของการก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษา
ตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอดุมศกึษา ประเด็นท่ี ๕ ระบวุ่า “สภาสถาบนัอดุมศกึษาก าหนดให้
มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบ
นัน้” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั เป็นผู้ ท่ีมีความช านาญและเช่ียวชาญด้านการประเมินผลการด าเนินงาน สภามหาวิทยาลยั
จึงมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการติดตามฯ จัดท าระบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลยัตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอดุมศกึษา 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้หารือและก าหนดข้อเสนอระบบการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จ านวน ๔ รูปแบบ แล้วน าเสนอข้อเสนอระบบประเมินฯ ดงักล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเลือกระบบการ
ประเมินในรูปแบบท่ี ๑ และมอบให้กรรมการสภาฯ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.จกัรพรรดิ วะทา ดร.บญุลือ  
ทองอยู่ และรองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามฯ ในวันท่ี ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือหารือในรายละเอียดร่วมกนัอีกครัง้ 

จากการหา รือ ร่ วมกัน ระหว่ า งคณะกรรมการติดตามฯ  และตัวแทน                  
สภามหาวิทยาลยัในวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ก าหนดประเด็นการประเมิน จ านวน ๒ ประเด็น โดย
พิจารณาจากอ านาจและหน้าท่ีหลกัของสภามหาวิทยาลยัท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ 

๑.  การก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษาการวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

๒.  การก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคณุภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลยัและตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระบบการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เร่ือง การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ี
ดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มีแก้ไขดงันี ้
 ๑. หน้า ๒ ข้อ ๓) ส่งเสริมดแูลให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต
และมุ่งประโยชน์สงูสุดของมหาวิทยาลยั ปรับเป็น ส่งเสริมดแูลให้บุคลากรทกุคนของมหาวิทยาลยัปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและมุง่ประโยชน์สงูสดุของมหาวิทยาลยั 
 ๒. หน้า ๓ ข้อ ๗  ๑) จัดให้มีแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความ
คดิเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ตดัค าวา่ “พ.ศ. ๒๕๕๓” ออก 
                          ๒) ก าหนดให้มีประชาชนเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย ให้ตดัค าว่า 
“ด้วย” ออก 
   

มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต 
วิชาชีพครู) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และศูนย์การศึกษา 

 

  สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และศูนย์
การศกึษา โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
วิชาชีพครู (ป.บณัฑิตวิชาชีพครู) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๒(๔๗)/๒๕๕๑ เม่ือ
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรนีแ้ล้ว เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒  และคุรุสภาได้ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดสุิต ตัง้แตปี่การศกึษา ๒/๒๕๕๑ จ านวน ๙ ศนูย์ ประกอบด้วย 

๑. สว่นกลาง   ๒. ศนูย์นครนายก 
๓. ศนูย์บษุยมาส  ๔. ศนูย์สพุรรณบรีุ 
๕. ศนูย์ปราจีนบรีุ  ๖. ศนูย์ชลบรีุ 
๗. ศนูย์หวัหิน   ๘. ศนูย์ตรัง 
๙. ศนูย์ล าปาง 
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  ในการนี ้มหาวิทยาลยัจึงขอรายงานจดัการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
วิชาชีพครู (ป.บณัฑิตวิชาชีพครู) ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และศนูย์การศกึษา รวม ๙ ศนูย์ 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การจดัการศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัร
บณัฑิตวิชาชีพครู (ป.บณัฑิตวิชาชีพครู) ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และศนูย์การศกึษา รวม ๙ ศนูย์ 

 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑.  การจดัการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู (ป.บณัฑิตวิชาชีพครู) ขอให้

ด าเนินการให้ถกูต้องและ เป็นไปตามระเบียบ 
๒.  ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 

ซึง่นกัศกึษาจะได้รับทกุคนใช่หรือไม ่
๓.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ ไม่ได้หมายถึงศูนย์

การศึกษาเท่านัน้ แต่หมายถึงสถานท่ีทุกแห่งท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแม้ไม่ใช่สถานท่ีตัง้ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
นายสวงค์  บญุปลกู กรรมการสภามหาวิทยาลยั ในฐานะผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิ ดงันี ้
๑. หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรท่ีพฒันาตอ่ยอดจากผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีประสงค์จะ

ประกอบวิชาชีพครู พระราชบัญญัติครูก าหนดไว้ว่าต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ ๙ มาตรฐาน ผ่านการ              
ฝึกประสบการณ์อยา่งน้อย ๑ ปี โดยแบง่ออกเป็น ๒ กลุม่ คือ 

๑)  ผู้ ท่ีประกอบอาชีพครูอยูแ่ล้วแตไ่มมี่วฒุิทางครู 
๒)  ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาอ่ืนแตต้่องการประกอบอาชีพครู  

๒. ผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
ทกุคน โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีครุุสภาก าหนดไว้ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๓) 

 

 สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๓ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ มิถนุายน 
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๒๕๕๓) ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้รับจดัสรรงบประมาณ วงเงิน ๗๙๖.๕๑๔๓ ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน ๓๙๖.๗๑๓๒ ล้านบาท เงินบ ารุงการศกึษา วงเงิน ๓๙๔.๓๒๑๔ 
ล้านบาท และเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๕ (โครงการผลิตและพัฒนา
ศกัยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข) ซึ่งเป็นเงินกู้ภายใต้กฎหมายพิเศษ พระราชก าหนด 
วงเงิน ๕.๔๗๙๗ ล้านบาท นัน้ มหาวิทยาลยัมี             งบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี ๓        

   ๑. เงินงบประมาณแผน่ดนิ  ได้รับจดัสรร วงเงิน ๓๙๖.๗๑๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว วงเงิน ๒๑๒.๘๒๙๕ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๕๓.๖๕ ของงบประมาณแผน่ดนิท่ีได้รับจดัสรร  
   ๒. เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้รับจดัสรรวงเงิน 
๕.๔๗๙๗ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว วงเงิน  ๐.๘๓๑๕ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗ ของงบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรร 
   ๓. เงินบ ารุงการศึกษา  ได้รับจดัสรรวงเงิน ๓๙๔.๓๒๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไป
แล้ว วงเงิน ๒๔๒.๔๗๕๗ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๖๑.๔๙ ของเงินบ ารุงการศกึษาท่ีได้รับจดัสรร 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                           ณ
                         พ.ศ. ๒๕๕๓           ๓           ๒๕๕๒ - ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๓)  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ  โดยให้แก้ไข ข้อ ๒ เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รับจดัสรรวงเงิน ๕.๔๗๙๗ บาท แก้ไขเป็น ได้รับจดัสรรวงเงิน ๕.๔๗๙๗ ล้านบาท 
 

 ๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี ๒๕๕๒ 

 

  สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
ของกองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี ๒๕๕๒ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย กองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับ
บคุลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖(๕) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุน ให้สภามหาวิทยาลยัทราบอย่าง
น้อยปีละครัง้ ในการนี ้กองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ขอรายงานผล
การด าเนินงานตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
   ๑.  ความเป็นมา ปัญหาและอปุสรรค 
   ๒.  ผงัโครงสร้างหนว่ยงาน 
   ๓.  งบการเงินเปรียบเทียบ ปี ๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๒ 
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 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุน
สะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 
 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑.  ควรจดัท ารายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตังิานของกองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร  
๒.  เร่ืองการเงินของกองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร ควรมีผู้ตรวจสอบบญัชีจากภายนอกท่ี

ถกูต้องตามกฎหมายมาตรวจสอบเพ่ือประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกูล ในฐานะประธานกองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร เป็นหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งกองทุนฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของกองทุนฯ แต่ท่ีกรรมการให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีผู้ตรวจสอบ
บญัชีจากภายนอกท่ีถกูต้องตามกฎหมายนัน้ ขอรับไปเสนอท่ีประชมุกองทนุฯ ตอ่ไป 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสวนดุสิต รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

   สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ ก าหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ สง่เสริม ก ากบัติดตาม ดแูล และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณแก่บคุลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
รายงานผลให้สภามหาวิทยาลยัทราบทกุ ๖ เดือน นัน้ บดันี ้คณะกรรมการจรรยาบรรณได้จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รอบ ๖ เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
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๕.๕ รายงานความก้าวหน้าการด า เนินงานตามแผนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเหน็ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
มีสาระส าคญัดงันี ้

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้อนุมัติแผนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชมุเม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ บดันี ้คณะท างานได้ด าเนินการตามแผนดงักล่าว ซึ่งได้สรุปและจดัท ารายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุในวาระนี ้

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ ในรอบ ๖ เดือน 
และ ๙ เดือน 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๖ สรุปจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ าแนกตามหลักสูตร 
และสถานที่จัดการเรียนการสอน 

   

  สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปจ านวนนักศึกษา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ จ าแนกตามหลกัสตูรและสถานท่ีจดัการเรียนการสอน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยั   ราชภฏัสวนดสุิต ได้ด าเนินการเปิดรับสมคัรนกัศกึษาภาค
ปกต ิระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดแผนการรับรวมทกุหลกัสตูร จ านวน ๔,๕๐๐ 
คน โดยด าเนินการเปิดรับสมัคร และคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง (โควตาพิเศษ) ระบบรับตรง 
(สอบคดัเลือก) ระบบ Admissions กลาง และรับตรง (ทดแทนผู้สละสิทธ์ิ) ซึ่งมีผู้ผ่านการคดัเลือกและ
รายงานตวัเข้าศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ จ านวนทัง้สิน้ ๔,๔๘๒ คน โดยจ าแนกตามหลกัสตูร และ
สถานท่ีจดัการเรียนการสอน ตามเอกสารแผนการรับสมคัรนกัศกึษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๓ 

 

 จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ สรุปจ านวนนกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 
๒๕๕๓ จ าแนกตามหลกัสตูร และสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
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 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑.  แผนการรับนักศึกษาบางหลักสูตรจ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษาท่ี

ตัง้เป้าหมายไว้ มหาวิทยาลยัมีวิธีด าเนินการอยา่งไร  
๒.  หลกัสตูรท่ีมีจ านวนนกัศกึษาไมม่าก  ควรเปิดรายวิชาในหลกัสตูรให้เป็นวิชาเลือกเสรี ส าหรับ

นกัศกึษาท่ีสนใจ 
๓.  มหาวิทยาลัยควรมีแผนการรองรับนักศึกษาในกรณีท่ีมีจ านวนนักศึกษามากขึน้จากแผนท่ี

ก าหนดเพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพและประสิทธิภาพ เชน่ ศนูย์หวัหิน เป็นต้น 

  

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๗ บทความเร่ือง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย 

   

  สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง บทความเร่ือง บทบาทของ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัในการปฏิรูปอดุมศกึษาไทย โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จดัประชุมวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ เม่ือวนัท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในหวัข้อเร่ือง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลยัในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย นัน้ 
ในการนี ้มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอบทความเร่ือง สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาล โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัย    
ราชภฏักาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลยันครพนม ตอ่สภามหาวิทยาลยั 
 

 จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ บทความเร่ือง บทบาทของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัในการปฏิรูปอดุมศกึษาไทย  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๘ สรุปประชุมระดมความคิดเห็น เ ร่ือง การเตรียมความพร้อมและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา 

   

 สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปประชุมระดมความ
คดิเห็น เร่ือง การเตรียมความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
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    ตามท่ี ส านกังานวิเทศสมัพนัธ์ ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง การ
เตรียมความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา ซึ่งจดัขึน้โดยส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องออคิด ชัน้ ๓ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ 
สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี นัน้  ในการนี ้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้สรุปประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง            
การเตรียมความพร้อมและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ สรุปประชมุระดมความคิดเห็น เร่ือง การ
เตรียมความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา 
 

ท่ีประชุมรับทราบ โดยให้เลขานุการรวบรวมข้อมูลว่ามีในส่วนใดบ้างท่ีมหาวิทยาลยัได้
ด าเนินการไปแล้ว และมีในส่วนใดบ้างท่ียงัมิได้ด าเนินการ รวมทัง้ในส่วนท่ีจะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้ตอ่ไป 
 

๕.๙ รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

   

  สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
    ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ตามโครงการ  
ความร่วมมือกบักรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมานัน้ มีนกัศกึษาท่ีเรียน
อยู่ในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิตจ านวนทัง้สิน้ ๑๕,๐๐๘ คน ซึ่งในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/
๒๕๕๓ เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๓ ท่ีประชมุรับทราบการอนมุตัิส าเร็จการศกึษา รุ่นท่ี ๑ ถึงรุ่น   ท่ี ๔ ปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จ านวน ๕,๒๐๙ คน ในการนีม้หาวิทยาลัยขอ
เสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยัท่ีได้รับการรับรองคณุวุฒิ
จากการประชมุคณะกรรมการครุุสภา จ านวนทัง้สิน้ ๑,๔๒๖ คน ดงันี ้ 
   ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๕๒ วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๒ จ านวน ๔๘ คน 
   ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ จ านวน ๙๑ คน 
   ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จ านวน ๑,๒๘๗ คน 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายช่ือผู้ ส าเร็จการศึกษาปริญญา     
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน จ านวน ๑,๔๒๖ คน 
 ท่ีประชมุรับทราบ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๗(๒๑)/๒๕๕๓                                                                                           ๒๖/๒๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

   ไมมี่ 
 
 
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     
(นางสาวพรไพรสน  เพชรอ าไพ) 
   ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


