
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งท่ี ๘(๓๕)/๒๕๕๔ 

วันศุกรท่ี  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. นายมานจิ สุขสมจิตร นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

    ประธาน 

๒.  นายนคิม กฤษณรังคุณ ผูทรงคุณวุฒ ิ อุปนายกสภา 

๓. ศาสตราจารย ดร.สายหยุด จําปาทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ ์ บุณยเกยีรติ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๕.  นางอรสา คุณวัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๖. ดร.บุญลอื ทองอยู ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๗. นายนคิม ระวยีัน ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๘. นายเสกสรรศ รอยลาภเจรญิพร   ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๙. ศาสตราจารยประหยัด พงษดํา ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๑๐. ดร. จักรพรรด ิ วะทา ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๑๑. นายวัชรกติิ วัชโรทัย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๑๒. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธนิ อธกิารบด ี กรรมการสภา 

๑๓. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

    กรรมการสภา 

๑๔. ดร.จรนิทร สวนแกว ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการ 

   มหาวทิยาลัย กรรมการสภา 

๑๕. รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ   จันทรเจรญิ ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเฉดิฉิน สุกปลั่ง ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๘. นายสวงค บุญปลูก ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๙. รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๒๐. รองศาสตราจารย ดร.สรรเสริญ อนิทรัตน ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๒๑. นายปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒/๒๗ 

รายนามคณะกรรมการท่ีไมมาประชุม 

๑. นายณรงคศักดิ์ ภูมศิรสีะอาด  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา 

๒.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณ ี  สวนเพลง  ผูแทนคณาจารย กรรมการสภา 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริมติ  คุณานุวัฒน รองอธกิารบดฝีายวเิทศสัมพันธ 

๒.    รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา 

๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธกิารบดฝีายกจิการศูนยการศึกษา 

๔.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ถถีะแกว ผูชวยอธกิารบดฝีายงานเลขานุการและการประชุม         

๕. ดร.สุวมาลย มวงประเสรฐิ ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยสนทิ  ชุนด ี ที่ปรกึษาอธกิารบดดีานกฎหมาย 

๗. รองศาสตราจารยนยิดา  สวัสดพิงษ ศูนยสิ่งแวดลอม 

๘.  นายธนภูมิ มาประเสรฐิ กองกฎหมาย 

๙.  นายอมรเทพ สบีุญเรอืง กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร 

๑๐. นางสาวนัยรัตน เสมสวาง หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวทิยาลัย            

                                                                            ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

๑๑. นางจันทรา เลศิอนันต ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 

                 ๑.๑        ผลคะแนนการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลคะแนนการประเมินผลการ

ปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๙๔๗ ลงวันที่            

๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจงผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งไดตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลคะแนนในเบื้องตนแลว ซึ่งผลการประเมนิมคีาคะแนน ๔.๔๔๖๒ คะแนน   
         

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๓/๒๗ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกต ตัวบงช้ีบางตัวถูกปรับลดคะแนนลงและมีผลการประเมินมีคาคะแนนตํ่ากวา 

๔ คะแนน เนื่องจากสาเหตใุด 
    

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝายบริหาร ช้ีแจงวาจะนําเรื่อง           

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขาที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยในเดือนกันยายนเพื่อซักถามผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดและผูจัดเก็บขอมูลในการถูกปรับลด         

คาคะแนน 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ๑.๒       สรุปผลการประชุมเสวนา “มติใิหมของสวนดุสติ กาวใหมสูความเปนเลิศ” 
 

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการประชุมเสวนา        

“มติใิหมของสวนดุสิต กาวใหมสูความเปนเลิศ” โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดการประชุมเสวนา “มิติใหมของสวนดุสิต

กาวใหมสูความเปนเลศิ” เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเปนการสรางความเขาใจ  ทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยและเปดโอกาสใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ รวมทั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ไดมี

สวนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในมิติตาง ๆ ไดแก มิติดานการจัด

การศึกษาสูอาเซียน มิติดานคุณภาพและการพัฒนาอยางยั่งยืน และมิติดานอัตลักษณและเอกลักษณ

ของมหาวทิยาลัยอันจะนําไปสูการพัฒนามหาวทิยาลัยเพื่อมุงสูความเปนเลศิ รวมทัง้เปนการเตรียมความ

พรอมที่จะกาวไปสูประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ในการนี้ สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการฯ         

ไดจัดทําสรุปผลการประชุมเสวนา “มิติใหมของสวนดุสิต กาวใหมสูความเปนเลิศ” เพื่อเปนขอมูล

เบื้องตนสําหรับใชในการดําเนนิการดานตาง ๆ ของมหาวทิยาลัย  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปผลการประชุมเสวนา “มิติใหมของ         

สวนดุสติ กาวใหมสูความเปนเลศิ” 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

    ๑.๓ การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู              

และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา   

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๔/๒๗ 

              สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

  ตามที่ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุม

โครงการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูประกอบวิชาชีพครูโรงเรียน

เอกชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กับสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  รายละเอียดหลักสูตรที่เปดสอน ขั้นตอนการ

ดําเนินการของสถาบัน และการนิเทศติดตาม เพื่อใหมีการดําเนินการพัฒนามาตรฐานความรู ประสบการณ 

ทางวิชาชีพสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนเอกชน ในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่คุรุสภากําหนด รวมถึงแกไขปญหาการจัดการศึกษา

ของชาติและโรงเรียนเอกชน ดานการขาดแคลน ตลอดจนการใชครูที่มีคุณสมบัติ มีความรู ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยไดรับเกียรติจาก 

นายชาญวิทย  ทับสุพรรณ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติ

หนาที่เลขาธิการ กช. มาเปนประธานในพิธี  โดยมีผูแทนคุรุสภา/สช./สถาบันอุดมศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา  

และครูโรงเรียนเอกชนเขารวมประชุมเมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมศาสตราจารย 

หมอมหลวงปน มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศกึษาธกิาร ที่ผานมานัน้ 

  สํ านั กบริ หารงานคณะกรรมการส ง เสริ มการศึกษาเอกชน จึ งขอเชิญ

สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติในการผลิตครู  รวมทําบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนา

มาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน ตั้งแต

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงระดับอาชีวะศึกษา ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๓/๙๐๓๑ ลงวันที่         

๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๔   

    ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงคเขารวมบันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูประกอบวิชาชีพครูของ

โรงเรยีนเอกชน  

  โดยจําแนกสถานที่จัดการศึกษา แผนการรับ และระยะเวลาการศกึษา ดังนี้ 

 ๑.  สถานที่จัดการศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  (สวนกลาง)  

         สถานที่ตัง้ ๒๙๕  ถนนนครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   

๒. แผนการรับ  รุนละไมเกิน  ๓๐๐  คน  จัดการเรยีนการสอน หองละไมนอยกวา 

๓๕ คน และไมเกินหองละ  ๕๐  คน  

  ๓.   ระยะเวลาการศกึษา ใชระยะเวลาศกึษา ๑ ป แบงออกเปน 

                   ปการศึกษาละ ๓ ภาคเรยีน 
  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๕/๒๗ 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ  มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏสวนดุสติ ตามบันทกึขอตกลงความรวมมอืโครงการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศกึษา และผูประกอบวชิาชีพครูของโรงเรยีนเอกชน 
 

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดีกลาวช้ีแจงเพิ่มเติมวาตามที่สํานัก

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ใหเขารวมเพื่อพัฒนาครูสังกัดโรงเรียนเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความพรอมใน

การจัดการศกึษา จึงตกลงทําความรวมมือกับสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

โดยจะเปน ๑ ใน ๒๔ มหาวิทยาลัยที่เปดรับและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว สําหรับการเปด

การจัดการเรียนการสอนและจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยจะจัดทํารายละเอียดและนําเสนอ                        

สภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัตติอไป 
 

 ท่ีประชุมมขีอสังเกตและขอเสนอแนะ  

 ๑. สามารถจัดการเรยีนการสอน ณ ศูนยการศกึษานอกที่ตั้ง ไดหรอืไม 

๒. ควรเนนเรื่องของหลักสูตร และคุณภาพในการจัดการเรยีนการสอน โดยเฉพาะทางดานวิชาการ 

๓. ควรจัดอาจารยผูสอนใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  

 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๑.๔ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๐๒๗๗ 

   ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชพีครู    
 

            สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจงที่ประชุมทราบเรื่อง หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๐๒๗๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพครู โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสติ ช้ีแจงขอมูลและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ดังนี้ 

 ๑. สภามหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาใหการเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตัง้ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรอืไม เมื่อใด จํานวนกี่ศูนย 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๖/๒๗ 

 ๒. สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบหรือไมวาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งดังกลาว

สอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

พจิารณาประเมินคุณภาพการจัดการศกึษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หรอืไม อยางไร 

 ๓. สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบหรือไมวาการจัดการศึกษาตามขอ ๒ ขางตน

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศกึษาธกิารหรอืไมอยางไร 

                     ๔. สภามหาวทิยาลัยฯ ทราบหรือไมวาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวนและวุฒิอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยนิเทศ เปนไปตามที่

ระบุไวในเอกสารหลักสูตร หรอืไม อยางไร 

 ๕. รายงานขอมูลการฝกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวชิาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จํานวน ๒,๘๔๑ รายนั้น สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติ

การรับนักศกึษาและพิจารณาอนุมัตกิารสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาดังกลาวเมื่อใด จํานวนเทาใด 

ทั้งนี้ ไดมอบหมายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบขอมูลเพื่อตอบคําถามของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของและแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ตอไป 
 

 ท่ีประชุมมขีอสังเกต  

 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่โดยเฉพาะนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูดูแล

นโยบายของมหาวทิยาลัยในภาพรวม  
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๗(๓๔)/๒๕๕๔ 
 

 สรุปเรื่อง         ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔    

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสิตนัน้ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเรยีบรอยแลว 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่                 

๗(๓๔)/๒๕๕๔ 
 

 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙  

กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยแกไขดังนี้ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๗/๒๗ 

 ๑. หนา ๘/๒๙ วาระที่ ๑.๔ แกไขเปน สรุปผลการประชุมเสวนา “มิติใหมของสวนดุสิต กาวใหมสู

ความเปนเลศิ”  

 ๒. หนา ๗/๒๙ ขอ ๑. ..การสรางหอง Mack up .. แกไขเปน ..การสรางหอง Mock up .. 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  
 

๓.๑  รายงานผลการตดิตามขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวทิยาลัย  

  คร้ังท่ี ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 

            สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการติดตาม

ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการนี้

สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะไปยัง ๓ หนวยงาน ซึ่งมี

หนวยงานที่ดําเนินการเรียบรอยแลว ไดแก 

 ๑. เลขานุการสภาวิชาการ ตามบันทึกขอความเลขที่ ๔๕๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ 

สงิหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การดําเนนิการตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจากการประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ดังนี้ 

   ๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม

และความรับผิดชอบตอสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๔ บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   ๑.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน             

สวนทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๔ บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 ๑.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรใหม

พ.ศ.๒๕๕๔  โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

 หนวยงานที่อยูระหวางดําเนินการ ไดแก 

 ๒. กลุมงานประกันคุณภาพ โดยที่ประชุมมขีอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๒.๑ แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) ตามรายงานผลการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศกึษา ๒๕๕๒  

  ๒.๒ รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม            

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ๒.๓ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําป ๒๕๕๓ (๑ มถิุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๘/๒๗ 

 ๓. โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ

โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบริการ ประจําปการศกึษา ๒๕๕๓  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการติดตามขอเสนอแนะจาก

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๒    รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาส ๓  (๑ เมษายน -๓๐ มถุินายน ๒๕๕๔) 
     

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน

ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาส ๓  (๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกลุมงานตรวจสอบภายในไดนําเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๔) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

นั้น ทั้งนี้ยังมีประเด็นขอซักถามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผล

การดําเนนิงานฯ ดังกลาว  

 ในการนี้ กลุมงานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบ

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) ซึ่งดําเนินการ

ตรวจสอบการดําเนนิงานของศูนยการศกึษานอกที่ตั้ง จํานวน ๖ ศูนยการศึกษา ไดแก ๑) ศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้ง หัวหิน ๒) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ๓) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ๔) ศูนยการศึกษา

นอกที่ตัง้ สุพรรณบุรี ๕) ศูนยการศกึษานอกที่ตั้ง พษิณุโลก ๖) ศูนยการศกึษานอกที่ตั้ง ตรัง  

 พรอมทัง้รับทราบขอสังเกตและขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนนิงาน ตอไป  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาส ๓  (๑ เมษายน -๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๔) 
 

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 นางมนตนัทธ  นาคนยิม รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน นําเสนอรายละเอียด

รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน -๓๐

มิถุนายน ๒๕๕๔) ผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ พบวาขอเสนอแนะเรื่องการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓            



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๙/๒๗ 

บางศูนยการศึกษาอยูระหวางดําเนินการบันทึกใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน และบางศูนยฯ

ดําเนนิการเรยีบรอยแลว  
 

 ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้  

 ๑. การตรวจสอบภายในเปนสิ่งที่สําคัญเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้งหลายแหง และเมื่อมีการตรวจสอบควรแจงผลใหหนวยรับตรวจทราบเพื่อแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

ตอไป  

 ๒. ควรจัดอบรมใหความรูในสวนที่ เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน เพื่อใหบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยเกดิความเขาใจ รวมทัง้มกีารตดิตามการดําเนินงานเปนระยะเพื่อใหการทํางานเกดิประสิทธภิาพ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 

 ๔.๑        การพจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแตงตั้ ง

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๑) 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหานายก             

สภามหาวทิยาลัย” ประกอบดวย 

(๑) กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒคินหนึ่ง เปนประธาน 

(๒) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่ง 

     คัดเลอืกกันเอง ๒ คน 

(๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทคณาจารยประจําซึ่ง 

     คัดเลอืกกันเองจํานวน ๒ คน 

(๔) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒซิึ่ง 

     คัดเลอืกกันเอง จํานวน ๔ คน 

    และใหผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบด ีเปน เลขานุการ 

ในการนี้ สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการไดมาในสวนของ

กรรมการตามขอ (๒) และ (๓) เรยีบรอยแลว  
 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๐/๒๗ 

จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

๑. เลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิตามขอ (๑) และ (๔)  

๒. แตงตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย 
 

 การพจิารณา ที่ประชุมพจิารณา ดังนี้ 

 ๑. เลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิตามขอ (๑) และ (๔) ดังนี้ 

 (๑) นายนิคม  กฤษณรังคุณ      ประธาน 

 (๒) ศาสตราจารย ดร.สายหยุด  จําปาทอง  กรรมการ 

 (๓) ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกยีรติ  กรรมการ 

 (๔) ดร.บุญลือ  ทองอยู                                   กรรมการ 

 (๕) ดร.จักรพรรดิ  วะทา                                  กรรมการ 

 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวย กรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ มรีายนามดังตอไปนี้ 

 (๑) นายนิคม  กฤษณรังคุณ ประธาน 

 (๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ จันทรเจรญิ กรรมการ 

 (๓) นายสวงค  บุญปลูก กรรมการ 

 (๔) รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี  อุดมธรรมนุภาพ กรรมการ 

 (๕) รองศาสตราจารย ดร.สรรเสรญิ  อินทรัตน กรรมการ 

 (๖) ศาสตราจารย ดร.สายหยุด  จําปาทอง กรรมการ 

 (๗) ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกยีรต ิ กรรมการ 

 (๘) ดร.บุญลอื  ทองอยู กรรมการ 

 (๙) ดร.จักรพรรด ิ วะทา กรรมการ 

 (๑๐) ดร.สุวมาลย  มวงประเสรฐิ เลขานุการ 
 

 มต ิที่ประชุม อนุมัต ิแตงตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย 
 

๔.๒  การพจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแตงตั้ ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ไดครบวาระการดํารง

ตําแหนง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๕) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกรรมการสรรหากรรมการ           



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๑/๒๗ 

สภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น

คณะหนึ่ง เรยีกวา “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ” ประกอบดวย 

(๑) อธกิารบด ีเปนประธาน 

(๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

(๓) ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย 

(๔) รองอธกิารบด ีซึ่งคัดเลอืกกันเอง จํานวน ๒ คน 

(๕) คณบด ีซึ่งคัดเลอืกกันเอง จํานวน ๒ คน 

(๖) ผูอํานวยการและหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทยีบเทาคณะซึ่งคัดเลอืกกันเอง จํานวน ๒ คน 

 ใหผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบด ีเปนเลขานุการ 
 

ในการนี้ สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเรียบรอยแลว         

มรีายนามดังตอไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ศโิรจน  ผลพันธนิ  ประธาน 

๒.   รองศาสตราจารย ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กรรมการ 

๓. ดร.จรนิทร  สวนแกว      กรรมการ 

๔.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ จันทรเจรญิ  กรรมการ 

๕. ดร.วราน ี เวสสุนทรเทพ    กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ ณ พัทลุง   กรรมการ 

๗. ดร.เบ็ญจา  เตากล่ํา       กรรมการ 

๘. ดร.วนดิา  อัญชลวีทิยกุล กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตมิา  เทยีมบุญประเสรฐิ กรรมการ 

๑๐. ดร.สุวมาลย  มวงประเสรฐิ เลขานุการ 
               

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
 

 มต ิที่ประชุม อนุมัต ิแตงตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
 

๔.๓        การพจิารณาใหกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของ 

 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสขีาว สํานักกจิการพเิศษ กูยมื 
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาใหกองทุนสะสมเลี้ยง

ชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสีขาว สํานักกิจการพิเศษ กูยืม โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๒/๒๗ 

 จากแผนธุรกิจประจําป ๒๕๕๔ โครงการโรงสีขาว สํานักกิจการพิเศษจะตองรับซื้อ

ผลผลิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับจังหวัด

พิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกใน

ฤดูกาลเพาะปลูกขาวนาป พ.ศ.๒๕๕๔/๒๕๕๕ จํานวนรวมกวา ๑,๓๐๐ตัน (หนึ่งพันสามรอยตัน) โครงการ ฯ 

จึงตองขอกูยืมเงินจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) กําหนดผอนชําระคืนใน ๑๒ เดือน (สิบสองเดือน) อัตราดอกเบี้ย

รอยละ ๔.๕ (สี่จุดหา) เพื่อใชเปนเงินทุนในการรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปลี่ยนจํานวน 

๘๓๒.๖ ตัน (แปดรอยสามสิบสองจุดหกตัน) สําหรับผลิตเปนขาวอินทรียสวนดุสิต โดยกําหนดรับซื้อในเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๔ 

โครงการโรงสีขาว สํานักกิจการพิเศษ ไดเสนอขอกูยืมตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ฯ ครั้งที่ ๖(๒๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔   ที่ประชุมไดขอเอกสาร

เพิ่มเตมิเพื่อพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป  

การประชุมกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ฯ ครั้งที่ ๗(๒๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเงินกูยืมจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบ

ลานบาทถวน) อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๔.๕ (สี่จุดหา) โดยใหแบงรับเงินกูเปน ๒ ระยะ ตามแผนประกอบการ        

ใชเงนิ  ผอนชําระเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ เดอืน (สบิสองเดอืน)  

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับ

บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐ วรรคสอง นอกจากการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะนําเงินลงทุนได

ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

สําหรับบุคลากร นําเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสีขาว กูยืม จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๔.๕ (สี่จุดหา) โดยใหแบงรับเงินกูเปน ๒ ระยะตามแผน

ประกอบการใชเงิน ผอนชําระเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ เดอืน (สบิสองเดอืน)  
 

 ขอมูลเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับ

บุคลากร กลาวเพิ่มเติมวา การพิจารณาใหกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของ กองทุนสะสม

เลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสีขาว สํานักกิจการพิเศษ กูยืม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยง

ชีพสําหรับบุคลากร มีการพิจารณา ๒ ครั้ง ครั้งแรกเปนการซักถามขอมูลและขอรายละเอียดสําหรับ

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และการประชุมครั้งที่ ๒ พิจารณาถึงผลกระทบจากภาวะปญหาอุทกภัย และ

สวนตาง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการฯ เปนผูรับผิดชอบเบื้องตนไดดําเนนิการพิจารณาอยางรอบคอบ 
  
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๓/๒๗ 

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

 ๑. ควรมเีอกสารใหความยินยอมจากคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร 

 ๒. ควรเปดโอกาสใหคณะหรือหนวยงานตาง ๆ เรียนรูวิธีการบริหารงานและการดําเนินงานทางดาน

ธุรกจิ 

 ๓. มูลคาการรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิอินทรีย จํานวน ๘๓๒.๖ ตัน มีขอผูกพันในการประกันราคา

ของขาวหรอืไม 

 ๔. หากมกีารปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกวารอยละ ๔.๕ จะมผีลกระทบตอกําไรที่ไดรับหรือไม 

 ๕. ควรพัฒนาขาวเปลอืกปรับเปลี่ยนใหมคีุณภาพเทียบเทาขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียมาตรฐาน EU 

และขาวเปลอืกหอมมะลอิินทรยีมาตรฐาน มกท. เนื่องจากเปนขาวราคาดี 

 ๖. จุดเดนและจุดขายของขาวหอมมะลิอินทรีย และมีการสรางความเช่ือม่ันและความคุมคาใหกับ

ลูกคาอยางไร 
 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทรเจริญ ในฐานะรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ช้ีแจงวาในการ

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการเรียนรูวิธีการบริหารงานและการดําเนินงานทางดานธุรกิจนั้น ขณะนี้โรงสีขาว

เปดโอกาสใหผูสนใจเขาศึกษาดูงาน และเปนสถานที่ฝกประสบการณของนักศึกษา ซึ่งแผนการดําเนินการใน

อนาคตจะจัดทําแปลงนาสาธิต ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนการเช่ือมโยงในการ

เรียนรูอยางครบวงจรอยางเปนลําดับ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๓๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบใหกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร นําเงินของ

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสีขาวสวนดุสิต กูยืม จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาท

ถวน) จะชําระเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ สําหรับการกูยืมในครั้งนี้เปนจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ยี่สิบลานบาทถวน) โดยจะรับเงินในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   และวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับซื้อในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบ           

บูรณาการในเขตปฏิรูปที่ดินดังหวัดพิษณุโลก แบงเปนขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียมาตรฐาน EU จํานวน 

๓๐๙ ตัน ราคาตันละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียมาตรฐาน มกท. จํานวน 

๕๐๗ ตัน ราคาตันละ ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียระยะ

ปรับเปลี่ยนจํานวน ๕๒๐ ตัน ราคาตันละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) ซึ่งราคาขาวตอตันไมมี

ผลกระทบตอการประกันราคาขาวของรัฐบาลเนื่องจากเปนขาวหอมมะลิอินทรียที่มีตลาดเฉพาะทาง (Need 

Market) และในอนาคตหากมีเงินเหลือในสวนตาง ๆ อาจนํามาสรางยุงฉาง (Silo) สําหรับรับซื้อขาวเปลือก

มากขึ้นเพื่อเกนิจุดคุมทุนที่วางไว  

 กระบวนการของขาวอนิทรยีตามมาตรฐาน EU และ มกท. ตองผานระยะปรับเปลี่ยนซึ่งเปนปแรกของ

การปลูกซึ่งตองปลอดยาฆาแมลงและสารพิษทั้งหมด และตองยื่นคํารับรองใหผูตรวจสอบซึ่งมีการตรวจสอบ

อยางละเอียดตามมาตรฐานโดยใชระยะเวลาประมาณ ๒ ป จึงจะไดรับการรับรอง ซึ่งมีหนวยงานที่ใหความ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๔/๒๗ 

สนใจในการเขาศึกษาดูงาน ซึ่งตรงกับปรัชญาที่วา “จะเปนโรงสีขาวตนแบบเพื่อการเรียนรูและถายทอด

เทคโนโลย”ี  
 

 มติ ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ ใหกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร นําเงินของกองทุนสะสม

เลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสขีาว กูยมื จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) อัตราดอกเบี้ยรอย

ละ ๔.๕ (สี่จุดหา) โดยใหแบงรับเงินกูเปน ๒ ระยะตามแผนประกอบการใชเงิน ผอนชําระเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ 

เดอืน (สบิสองเดอืน)  
 

   ๔.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย ศูนยสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. .... 
 

         สรุปเรื่อง       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ศูนยสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมใหถอนวาระที่ ๔.๔ ออกไปกอน เพื่อทบทวน            

บทเฉพาะกาล ขอ ๒๓ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสิ่งแวดลอมอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับยังคง

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสิ่งแวดลอมตามขอบังคับนี้ตอไป  ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต

วันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 
 

 มติ  ที่ประชุม ใหถอนวาระ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ศูนยสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. .... 
 

๔.๕ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เรื่อง การจัดตั้งหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พ.ศ. .... 
 

         สรุปเรื่อง         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏสวนดุสิตเรื่อง การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมใหถอน

วาระที่ ๔.๕  ออกไปกอน  เนื่องจาก ประกาศดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับขอบังคับฯ วาดวย ศูนยสิ่งแวดลอม 
 

 มติ  ที่ประชุม ใหถอนวาระ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งหนวยงาน

ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พ.ศ. .... 
 

 ๔.๖ ศักยภาพการเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
 

          สรุปเรื่อง          เลขานุการสภามหาวทิยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง ศักยภาพการเปดสอน ณ ศูนย

การศึกษานอกที่ตัง้ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

ตามที่  สภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง          

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๘)/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๕/๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๒  ซึ่งศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดําเนินการจัดการศึกษาโดยใช

หลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งหลักสูตรตางๆ ไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว นั้น ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ

และแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๒ ไดระบุเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปดสอนนอกสถานที่ตั้ง ตองเปนหลักสูตรเดิมที่เปดสอนในสถานที่ตั้ง 

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองรับทราบ รวมทั้งหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถาน

ที่ตั้งถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร ทางสถาบันตองจัดหาอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อีกชุดหนึ่งที่ ไมซ้ําซอนกับในสถานที่ตั้งโดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษานั้น เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับประกาศฯ ดังกลาว ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ๖ แหง 

จึงไดจัดทําเลมหลักสูตรที่จัดการศึกษาโดยใชเลมหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัย และไดปรับเพิ่มเติมในสวน

ของศักยภาพอาจารยใหเปนของศูนยการศึกษา รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เปนของศูนยการศึกษา เชน 

หองปฏบิัตกิาร เปนตน ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง ๑๔ หลักสูตร ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 

๕(๓๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรียบรอยแลว  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรที่ใชในการจัด

การศกึษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบศักยภาพการเปดสอน 

ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ๖ แหง จํานวน ๑๔ หลักสูตร 
 

 ขอมูลเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน ในฐานะประธานสภาวิชาการ ใหขอมูลเพิ่มเติมวาแตเดิมที่

เปนวิทยาลัยครูหรือสถาบันราชภัฏ ที่ยังมิไดเปลี่ยนสถานะมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น หลักสูตรจะเปน

หลักสูตรสถาบันราชภัฏแลวใชรวมกันกับสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งศูนยการศึกษาจะไมมีการแบงแยก         

ที่จะทําหลักสูตรในแตละศูนย แมในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีการเปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏ เปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็ยังคงใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏเดิมโดยเปลี่ยนปกหนาจากสถาบันราชภัฏเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหเปนไปตามบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่ง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศูนยการศึกษาก็ไดปรับใชหลักสูตรเดียวกันทั้งหมด ตอมาสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดออกประกาศเรื่อง การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยออก ระเบียบและขอบังคับ 

ทําใหหลักสูตรที่อนุมัติแลวนั้นจะตองนํากลับเขามาดําเนินการใหถูกตองตามหลักเกณฑที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดโดยอนุมัติในปปจจุบัน  ซึ่งในระยะหลังจะมีหลักสูตรนําเสนอเขาที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา   

 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๖/๒๗ 

รายละเอยีดของหลักสูตรท่ีใชในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

ลําดับ ศูนยฯ หลักสูตร สาขาวชิา 
สมส. 

อนุมัติ 

สกอ.

รับทราบ 
เปดสอน 

๑ ลําปาง บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ ๓๐ ต.ค.๕๑ ๑๙ ม.ค.๕๒ ๑/๒๕๕๓ 

  ศึกษาศาสตรบัณฑติ การศึกษาปฐมวัย ๑๘ มี.ค.๕๑ ๒๕ ก.ค.๕๑ ๑/๒๕๕๓ 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ๒๕ มิ.ย.๔๗ ๒๓ มิ.ย.๕๐ ๑/๒๕๕๓ 

๒ พษิณุโลก บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ ๓๐ ต.ค.๕๑ ๑๙ ม.ค.๕๒ ๑/๒๕๕๒ 

  บัญชีบัณฑติ การบัญชี ๓๐ พ.ย.๕๐ ๑๙ มี.ค.๕๑ ๑/๒๕๕๑ 

๓ นครนายก บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ ๓๐ ต.ค.๕๑ ๑๙ ม.ค.๕๒ ๑/๒๕๕๒ 

  บริหารธุรกจิบัณฑติ การจัดการท่ัวไป ๒๕ มิ.ย.๔๗ ๒๓ เม.ย.๕๐ ๑/๒๕๕๑ 

  ศึกษาศาสตรบัณฑติ การศึกษาปฐมวัย ๑๘ มี.ค.๕๑ ๒๕ ก.ค.๕๑ ๑/๒๕๕๒ 

๔ สุพรรณบุรี บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ ๓๐ ต.ค.๕๑ ๑๙ ม.ค.๕๒ ๑/๒๕๕๒ 

๕ ตรัง บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ ๓๐ ต.ค.๕๑ ๑๙ ม.ค.๕๒ ๑/๒๕๕๓ 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒๔ พ.ย.๔๙ ๒๓ เม.ย.๕๐ ๑/๒๕๕๓ 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ๒๕ มิ.ย.๔๗ ๒๓ มิ.ย.๕๐ ๑/๒๕๕๓ 

  ศิลปศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ ๓๐ พ.ย.๕๐ ๒๗ ก.พ.๕๑ ๑/๒๕๕๑ 

๖ หัวหนิ ศิลปศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ ๓๐ พ.ย.๕๐ ๒๗ ก.พ.๕๑ ๑/๒๕๕๑ 

 

รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
 

ลําดับ ศูนยฯ หลักสูตร สาขาวชิา รูปแบบการจัดการศกึษา 

๑ ลําปาง บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

  ศึกษาศาสตรบัณฑติ การศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๕ ป 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ จัดการศึกษาคร่ึงหลักสูตร ๒ ป 

๒ พษิณุโลก บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

  บัญชีบัณฑติ การบัญชี จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

๓ นครนายก บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

  บริหารธุรกจิบัณฑติ การจัดการท่ัวไป จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

  ศึกษาศาสตรบัณฑติ การศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาคร่ึงหลักสูตร ๒ ป 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๗/๒๗ 

ลําดับ ศูนยฯ หลักสูตร สาขาวชิา รูปแบบการจัดการศกึษา 

๔ สุพรรณบุรี บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

๕ ตรัง บริหารธุรกจิบัณฑติ คอมพวิเตอรธุรกจิ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ เทคโนโลยสีารสนเทศ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ จัดการศึกษาคร่ึงหลักสูตร ๒ ป 

  ศิลปศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

๖ หัวหนิ ศิลปศาสตรบัณฑติ อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ จัดการศึกษาท้ังหลักสูตร ๔ ป 

  

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

๑. ควรเพิ่มเตมิขอมูลผลงานทางวิชาการวามีอะไรบาง 

๒. การบริหารจัดการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เปนสิ่งที่สําคัญ ควรมีการประชุมรวมกันระหวาง          

ศูนยการศึกษา เพื่อศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการของศูนยแตละศูนย  เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการ 

๓. การตรวจประกันคุณภาพจะเปนหลักฐานที่ระบุชัดเจนวา การเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลัยนั้น มีศักยภาพ ซึ่งตอไปอาจจะมีเรื่องอยางนี้นําเสนอเขาที่ประชุมอีก เพื่อใหการจัด

การศกึษา ณ ศูนยการศกึษานอกที่ตั้งมคีวามเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 
 

 มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ ศักยภาพการเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ๖ แหง จํานวน 

๑๔ หลักสูตร 
 

 ๔.๗ การพจิารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร 

  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 

สรุปเรื่อง           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 

๒๕๕๔ ไดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

และนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจาก  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  แจงผลการ

พิจาณาเบื้องตนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ความวา 

ขอใหจัดทําหลักสูตร แยกเปน ๒ หลักสูตร คือ รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เนื่องจาก



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๘/๒๗ 

ไมใชองคความรูเดียวกัน)  ในการนี้  จึงไดนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณา ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  แจงยืนยันตามหลักสูตรเดิม 

คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยใหวงเล็บ(สาขาวิชา

รัฐศาสตร) (สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร)   
   

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
    

การพจิารณา  ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

๑. หากสภามหาวิทยาลัยยืนยันตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ควรมีคําช้ีแจงที่ชัดเจนถึงเหตุผลใน

การบูรณาการสองศาสตรเขาไวดวยกัน  

๒. ควรมีการประสานงานกันเปนการภายในกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากอนที่จะตอบ

ยนืยันไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

๓.  ขอใหศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น และในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกันเปนกรณีศึกษา          

วามกีารดําเนินการในลักษณะนี้หรือไมอยางไร  

๔.  ตรวจสอบความถูกตองของช่ือวิชาที่เปนภาษาอังกฤษ 
 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน ในฐานะประธานสภาวิชาการ ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมวา  

มหาวิทยาลัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร เรียบรอยแลว ซึ่งเดิมหลักสูตรของสถาบันราชภัฏจะเปนหลักสูตรรัฐศาสตรและแกเปน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โดยไดมีการทักทวงวาการใหแยกออกเปนสองหลักสูตรนั้นไมนาจะถูกตอง        

ซึ่งในภาพรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของ

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพดานบุคลากร และมีความเขมแข็งสามารถเปนจุดเดนที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาขึ้นไป

เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย การที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทักทวงนั้นกระบวนการตาง ๆ 

ของมหาวทิยาลัยดําเนนิการไปแลว เชน การเปดรับนักศกึษาในรหัสใหม ใชหลักสูตรใหม 

 รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา 

มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ ซึ่งที่ประชุมผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ทั้งสองสาขาเปนศาสตร ที่

เปนองคความรูเดียวกัน  ดังนั้น ควรตอบยืนยันไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา  ขอใชเลม

เดมิ แตจะปรับปรุงแกไขหนาปกของเลมหลักสูตรเปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร) กับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะ

มหีนังสอืแจงมายังมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใชคําวา รับทราบ ความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๑๙/๒๗ 

 มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร) กับ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) และใหตอบยืนยันไปยังสํานักงานคณะกรรมการ              

การอุดมศกึษา   
 

 ๔.๘ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

  และองคการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 

 สรุปเรื่อง           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศิลป-     

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งผูรับผิดชอบหลักสูตรได

ปรับปรุงในสวนของปรัชญา คือ “การมุงเนนผลิตนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่มีคุณธรรมมีความรู

ทางพฤติกรรมศาสตร สามารถสรางและใชเครื่องมือทางจิตวิทยา มีทักษะดานการวิจัย และนําความรูไป

ประยุกตใชกับสหวชิาชีพและมีการปรับโครงสรางของหลักสูตรใหมจาก ๑๒๘ หนวยกิต เปน ๑๓๑ หนวยกิต 

รวมทั้งเพิ่มรายวิชาอีก ๑ รายวิชาซึ่งเปนรายวิชาสําคัญของการศึกษาดานจิตวิทยา คือ รายวิชาจิตวิทยาการ

เรียนรู  และในหมวดวิชาเลือกไดแบงเปน ๒ กลุม คือ  กลุมวิชาประยุกตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

และกลุมวชิาประยุกตจิตวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภา

วิชาการ          ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหปรับแกไข

ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณา และ

ใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบตอไป   
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้  

 ๑. หนา ๑๑ งบประมาณตามแผนงบประมาณรายรับ ขอใหตรวจสอบงบประมาณที่เปนเงินบํารุง

การศึกษาอีกครั้งใหถูกตอง  รวมทั้งตัวเลขจํานวนเงินในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอใหแกไขตัวเลข

ใหถูกตอง เนื่องจากพมิพตัวเลขศูนยตกไปหนึ่งตัว 

 ๒. หนา ๑๗ กลุมวิชาเลือก ที่ใหนักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต โดยแบงเปน ๒ กลุม  

คือ กลุมวิชาการประยุกตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  และกลุมวิชาการประยุกตจิตวิทยาเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการทํางาน โดยแตละกลุมจะมีชื่อวิชาใหนักศึกษาเลือกเรียนนั้น ในสวนนี้ไมควรจํากัดสิทธิ์ให



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๐/๒๗ 

นักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะในรายช่ือวิชาที่กําหนดไว ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนใน

รายวชิาที่ขามกลุมกันได 

 ๓. เนื้อหารายละเอียดการวิพากษหลักสูตรที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิ  เปนเนื้อหาที่ดีมากและมีประโยชน 

เนื่องจากเนื้อหาการวิพากษหลักสูตรมีจํานวนคอนขางมากและเปนขอเสนอแนะที่ดีมาก ควรนําเนื้อหาของ

การวพิากษหลักสูตรแยกเลมออกมาตางหาก 
 

 มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

๔.๙ การพิจารณาขาราชการพลเรอืนและอาจารยประจําตามสัญญาจาง  

 ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

  ไดรับเงินเดอืนในอันดับ ท.๑๑ รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 

 โดยวธิีปกต ิ จํานวน  ๔  ราย 
 

  สรุปเรื่อง           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาขาราชการพล

เรือนและอาจารยประจําตามสัญญาจาง ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีปกต ิ

จํานวน ๔ ราย ดังนี้  

๑. ตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ จํานวน ๑ ราย คือ 

ศาสตราจารยมณีรัตน  จันทนะผะลิน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนง

ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาศิลปประดิษฐ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ หนังสือ 

จํานวน ๒ เรื่อง คือ เรื่องสลักขิงพริ้งเพรา และเรื่องวิจิตรตระการกรองพวงมาลัย ฝายเลขานุการ ไดนําเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔      

เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีมติไมเห็นชอบ  เนื่องจาก

ผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด คือ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับ      

ดมีาก  

 ๒. ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  คือ ผูชวยศาสตราจารยวารุณ ี  

สกุลภารักษ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย  ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย  เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลงที่มีตอการพัฒนาทางดานรางกายของเด็กปฐมวัย และหนังสือ เรื่อง การจัดกิจกรรมภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัย  ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 

๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน รายวิชา ECED ๒๐๑ 

สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย (ผานเกณฑเปนผูชํานาญพิเศษในการสอน) และพิจารณา

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีมติไมเห็นชอบ เนื่องจากผลงานทาง



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๑/๒๗ 

วิชาการไมเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด คือ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีทั้งสองเลม 

สรุปผลการประเมินไมผานเกณฑตามที่ ก.พ.อ.กําหนด  

  ๓. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย  ไดแก 

    รายที่ ๑  อาจารยจิระวัฒน  อนุวิชชานนท อาจารยประจําตามสัญญาจางฯ         

ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย  

เรื่องผลกระทบของความคุมคาที่รับรูตอความภักดีในธุรกิจสปาและผลกระทบของตัวแปรกํากับจากคุณคา

แหลงทองเที่ยว : กรณีศึกษานักทองเที่ยวชาวตางชาติในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย  และ หนังสือ  

เรื่องการตลาดการทองเที่ยวและการบริการ ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการ

สอน รายวิชา ๓๕๔๕๑๐๑ การจัดการการตลาด (ผานเกณฑเปนผูชํานาญในการสอน) และพิจารณาผลการ

ประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีมติไมเห็นชอบ เนื่องจากผลงานไมเปนไปตาม

เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด คือ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีทั้งสองเลม สรุปผลการประเมินไม

ผานเกณฑตามที่ ก.พ.อ.กําหนด  

 รายที่ ๒ อาจารยจักรวุฒิ  ชอบพิเชียร ตําแหนงอาจารยประจําตามสัญญาจางฯ 

ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาการบัญชี  ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย  

เรื่องความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของธุรกิจคุณภาพของคณะกรรมการบริษัท โครงสรางความเปน

เจาของและระดับของการเปดเผยขอมูลภาคสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและ ตําราเรื่องการบัญชีการเงินและรายงานการเงิน ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณาผลการ

ประเมินผลการสอน รายวิชา ๓๕๒๔๑๐๓ ทฤษฎีการบัญชี (ผานเกณฑเปนผูชํานาญในการสอน) และ

พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีมติไมเห็นชอบ เนื่องจาก

ผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด คือ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีทั้งสองเลม 

สรุปผลการประเมินไมผานเกณฑตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 

จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา  

๑. ไมอนุมัติตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ สาขาวิชาศิลป-

ประดษิฐ  

๒. ไมอนุมัติใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๑ ราย ไดแก ผูขอกําหนดตําแหนง 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย  

๓. ไมอนุมัตใิหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๒ ราย ดังนี้ 

     ๓.๑ ผูขอกําหนดตําแหนง สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ  

     ๓.๒ ผูขอกําหนดตําแหนง สาขาวชิาการบัญชี 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๒/๒๗ 

 การพจิารณา  ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย

ไดรับเงนิเดอืนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาศิลปประดิษฐ ของ ศาสตราจารยมณีรัตน จันทนะผะลิน ดังนี้           

ผลงานของการแกะสลักเปนผลงานที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน การแกะสลักเปน

ผลงานเฉพาะที่โดดเดนแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณประจําชาติไทย และตางชาติใหความ

สนใจแมกระทั่งหนังสือที่ตีพิมพออกมาก็ไดรับการคัดเลือกวาเปนมรดกของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน

พิธีสําคัญตาง ๆ ซึ่งผลงานของศาสตราจารยมณีรัตน  จันทนะผะลิน ก็ไดรับการยอมรับและคําช่ืนชม  

และอาจจะเปนเพยีงหนึ่งเดยีวในประเทศไทยที่ทราบถงึกระบวนการในการรอยมาลัยไปจนกระทั่งการทํา

บายศรี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะวา ผลงานของ

ศาสตราจารยมณีรัตน  จันทนะผะลิน ไมเปนนานาชาติ นั้น ในการนี้ จึงขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา

ทบทวน ตามเหตุผลที่อางองิมาพรอมนี้      
 

 มต ิ ที่ประชุมพจิารณา 

 ๑. ตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ  โดยให

คณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวชิาการทบทวนการเสนอผลงานใหมอกีครั้ง  

 ๒. ไมอนุมัตใิหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๑ ราย ไดแก ผูขอกําหนดตําแหนง สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย  

 ๓. ไมอนุมัตใิหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๒ ราย ดังนี้ 

 ๓.๑ ผูขอกําหนดตําแหนง สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  

 ๓.๒ ผูขอกําหนดตําแหนง สาขาวชิาการบัญชี 
 

 ๔.๑๐  การพจิารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
 

   สรุปเรื่อง       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ไดมีคําสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๕/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

นั้น เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ เชาวลิต รองศาสตราจารยมยุรี เจริญทรัพย และผูชวยศาสตราจารย

พูลสุข สังขรุง ไดเกษยีณอายุราชการ จึงมีผลตอการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการดานกฎหมาย และเพื่อให

การดําเนนิการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการ ในลําดับที่ (๔) (๕) (๙) และ 

(๑๐) และขอแตงตัง้อนุกรรมการดานกฎหมายเพิ่มเติมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๑๔) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมหีลักการในการพิจารณาที่มาของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย  

(๑) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒ ิ เปนประธาน 

(๒) รองอธกิารบดฝีายบริหาร  เปนรองประธาน 

(๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ   



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๓/๒๗ 

(๔) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

(๕) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา   

(๖) ผูแทนจากที่ปรกึษาอธกิารบด ี

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบด ี

(๘) ผูอํานวยการกองกฎหมาย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

                             และใหผูแทนจากกองกฎหมาย และกองบริหารงานบุคคล  เปนผูชวยเลขานุการ  

 ทั้งนี้ สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการไดมาในสวนของกรรมการ

ตามขอ (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เรยีบรอยแลว  
  

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหแกไขและเพิ่มเติมอนุกรรมการ

ดานกฎหมาย เพิ่มเตมิ ดังนี้ 

๑. นายปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค อนุกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย อนุกรรมการ 

๓. นางสาวอุษณยี  เพยีรสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

๔. นางสาวอัจฉราวรรณ  ประกติธรรังษี ผูชวยเลขานุการ 
  

 มต ิ ที่ประชุม อนุมัต ิการแกไขและเพิ่มเตมิอนุกรรมการดานกฎหมาย 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

                 ๕.๑  รายงานผลโครงการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม และจะทรงม ี

   พระชนมายุครบ ๘๔  พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔   

      “เย็บรอย คอยจีบ ประดษิฐใบตอง ระดับชาต ิคร้ังท่ี ๒” และ  

       “กจิกรรมเดนิวิ่ง OLYMPIC DAY “  
 

     สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลโครงการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม และจะทรงมี

พระชนมายุครบ ๘๔  พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ “เย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๒” 

และ “กจิกรรมเดนิวิ่ง OLYMPIC DAY “  โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ดวย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยกองพัฒนานักศกึษา ไดจัดกจิกรรมโครงการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม และ         

จะทรงมพีระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการนี้กองพัฒนานักศึกษา ขอรายงานการจัด

กจิกรรม โครงการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๔/๒๗ 

 ๑. รายงานผลโครงการ “เย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๒” 

ระหวาง วันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกาและ

ประชาชนทั่วไป รวมอนุรักษและถายทอดศลิปวัฒนธรรมไทย สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา

ในการสบืทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการประดษิฐงานดอกไม ใบตองและวัสดุธรรมชาติ  

 ๒. รายงานผลกิจกรรม ”เดินวิ่ง OLYMPIC DAY” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวม 

สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมกีฬาเพื่อมวลชนของคณะกรรมการโอลิมปคระหวางประเทศในกิจกรรม 

Olympic Day รณรงคใหประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ ตระหนักถึงประโยชนของการออกกําลังกาย และ

เลนกีฬา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และปองกันแกไขปญหาที่บั่นทอนสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม

โดยเฉพาะเรื่องยาเสพตดิและอบายมุขตาง ๆ  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม และจะทรงมีพระ          

ชนมายุครบ ๘๔  พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔  “เย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๒” และ 

“กจิกรรมเดนิวิ่ง OLYMPIC DAY “  
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  

                 ๕.๒ รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มถุินายน ๒๕๕๔) 
 

 สรุปเรื่อง        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)         

โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๘๙๔.๑๕ ลานบาท โดยมผีลการเบกิจายงบประมาณ ดังนี้ 

   ๑. เงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรร วงเงิน ๔๘๗.๔๑ ลานบาท โดยในไตร

มาส ๓ (๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) มีผลการเบิกจาย วงเงิน  ๘๒.๕๐ ลานบาท และมีผลการเบิกจาย

สะสม ไตรมาส ๑-๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) วงเงิน ๒๔๔.๗๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ 

๕๐.๒๐ ของงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร   

     ๒. เงินกูของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (เงินกู SP๒) มียอดจัดสรร

ทั้งสิ้น ๒๐.๒๔ ลานบาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดรับจัดสรรวงเงิน ๗.๑๙ ลานบาท โดยในไตรมาส ๓ (๑ 

เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) มีผลการเบิกจาย วงเงิน ๑.๑๓ ลานบาท และมีผลการเบิกจายสะสม ไตร

มาส ๑-๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) วงเงิน ๒.๓๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๑๓ ของ

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๕/๒๗ 

   ๓. เงินบํารุงการศึกษา ที่ไดรับจัดสรรวงเงิน ๓๙๙.๕๕ ลานบาท โดยในไตรมาส ๓ 

(๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) มีผลการเบิกจาย วงเงิน ๑๑๐.๙๘ ลานบาท และมีผลการเบิกจายสะสม 

ไตรมาส ๑-๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) วงเงิน ๓๔๔.๔๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๖.๒๐ 

ของเงนิบํารุงการศกึษาที่ไดรับจัดสรร 
 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๓-๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๔) 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      ๕.๓       สรุปรายรับ-รายจาย เงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ -๓๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๔    
 

 สรุปเรื่อง        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจาย เงินบํารุง

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยมสีาระสําคัญดังนี้   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกองคลัง ขอสรุปรายรับ-รายจาย เงินบํารุง

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวนเงิน ๔๙๙.๔๔ ลาน

บาท และหักเงินสะสมรอยละ ๒๐ จํานวนเงิน ๙๙.๘๙  ลานบาท คงเหลือจัดสรร จํานวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๙.๕๕ 

ลานบาท มีรายรับจริง เปนเงินทั้งสิ้น ๔๐๓.๐๕ ลานบาท (ประกอบดวย นักศึกษาทั่วไป จํานวนเงิน 

๒๘๕.๕๗ ลานบาท  และนักศึกษากองทุนกูยืม กรอ./กยศ. จํานวนเงิน ๑๑๗.๔๘ ลานบาท)   และมียอดคาง

รับจํานวนเงินทัง้สิ้น ๘.๐๓ ลานบาท (ประกอบดวย นักศึกษาทั่วไป จํานวนเงิน ๖.๕๐ ลานบาท และนักศึกษา

กองทุนกูยืม กรอ./กยศ. จํานวนเงิน ๑.๕๓ ลานบาท) มหาวิทยาลัย มียอดรายจายจริง จํานวนเงิน ๓๔๔.๔๒ 

ลานบาท ดังนัน้ผลตางรายรับจริงกับรายจายจริง คงเหลอื จํานวนเงิน ๕๘.๖๓ ลานบาท       

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปรายรับ-รายจาย เงินบํารุงการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ตัง้แตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๓๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔    
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๔      สรุปรายรับ-รายจาย เงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

   ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  
  

สรุปเรื่อง        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ – รายจาย เงินบํารุง

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๓๑ กรกฎาคม                

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๖/๒๗ 

ดวยกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนดุสิต ขอสรุปรายรับ-รายจาย           

เงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๓๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔   โดยมหาวิทยาลัยประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวนเงิน ๔๙๙.๔๔ 

ลานบาท และหักเงินสะสมรอยละ ๒๐  จํานวนเงิน ๙๙.๘๙  ลานบาท คงเหลือจัดสรร จํานวนเงินทั้งสิ้น 

๓๙๙.๕๕ ลานบาท มรีายรับจรงิ เปนเงินทั้งสิ้น ๔๖๖.๕๓ ลานบาท (ประกอบดวย นักศึกษาทั่วไป จํานวนเงิน 

๓๓๐.๕๑ ลานบาท  และนักศึกษากองทุนกูยืม กรอ./กยศ. จํานวนเงิน ๑๓๖.๐๒ ลานบาท)  และมียอดคาง

รับจํานวนเงินทั้งสิ้น ๙๑.๗๘ ลานบาท (ประกอบดวย นักศึกษาทั่วไป จํานวนเงิน ๘๘.๔๓ ลานบาท  และ

นักศึกษากองทุนกูยืม กรอ./กยศ. จํานวนเงิน ๓.๓๕ ลานบาท) มหาวิทยาลัย มียอดรายจายจริง จํานวนเงิน 

๓๕๓.๗๗ลานบาท ดังนั้นผลตางรายรับจริงกับรายจายจริง คงเหลือ จํานวนเงิน ๑๑๒.๗๖ ลานบาท 

รายละเอยีดดังเอกสารแนบ 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัย สรุปรายรับ-รายจาย เงินบํารุงการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 

                  ๖.๑          การปรับปรุง Website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติเพื่อกาวสู 

 ประชาคมอาเซียน และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 

             สรุปเรื่อง       ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง การปรับปรุง Website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสติเพื่อกาวสู ประชาคมอาเซยีน และการจัดอันดับมหาวทิยาลัย โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 เนื่องจากในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนการเขาสูประชาคมอาเซียนจึงอยากใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเว็บไซตใหมีความทันสมัย และจัดทําใหเปนภาษาตาง ๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ  ภาษา

อนิโดนเีซยี ภาษาจีน เปนตน รวมทั้งในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยมีช่ือ

ปรากฏใน Internet และเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยจะจัดทําเว็บไซตที่มีความทันสมัย          

มีสาระทางวิชาการ โดยเฉพาะในดานผลงานวิจัย เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใหนักวิชาการ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของไดเขา

มาเยี่ยมชม นําไปอางอิง และใชประโยชน จากผลงานที่เผยแพรไวใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนสวนชวยให

มหาวทิยาลัยไดเขาไปสูการจัดอันดับของเว็บไซต http://www.webometrics.info/ 

รองศาสตราจารย ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

นําเสนอวา  การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ (Webometrics) จัดทําขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันตาง ๆ 

ในการเผยแพรความรูสูเว็บไซต ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซไดจัดอันดับปละ ๒ ครั้งในเดือนมกราคม และ

กรกฎาคม ลาสุดเดือนกรกฎาคม 2พ.ศ. ๒๕๕๓ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อยูในอันดับที่ ๒,๑๗๓             

ของโลก อันดับที่ ๖๓ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันดับที่ ๒๗ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเปน

http://www.webometrics.info/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553


รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๘(๓๕)๒๕๕๔ วนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔                             ๒๗/๒๗ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ไดอันดับดีที่สุด สําหรับ Website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขณะนี้ไดจัดทํา

เว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี  และจะดําเนินการจัดทําเปนภาษาอินโดนีเซียตามที่ 

สภามหาวิยาลัยใหขอเสนอแนะ ตอไป 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

   ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังตอไป 
 

สรุปเรื่อง         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง กําหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งตอไป คือ ครั้งที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๔ วันศุกรที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔               

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย             

ครัง้ตอไป 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

เลกิประชุม    เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

(นางสาวนัยรัตน  เสมสวาง)                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล  ศรีธนางกูล) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

  (นางจันทรา  เลศิอนันต) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม 
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