
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งท่ี ๙(๓๖)/๒๕๕๔ 

วันศุกรท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. นายมานจิ สุขสมจิตร นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

    ประธาน 

๒.  นายนคิม กฤษณรังคุณ ผูทรงคุณวุฒ ิ อุปนายกสภา 

๓. ศาสตราจารย ดร.สายหยุด จําปาทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๔.  นางอรสา คุณวัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๕. ดร.บุญลอื ทองอยู ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๖. นายนคิม ระวยีัน ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๗. นายณรงคศักดิ์ ภูมศิรสีอาด  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา 

๘. นายเสกสรรศ รอยลาภเจรญิพร   ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๙. ศาสตราจารยประหยัด พงษดํา ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๑๐. ดร. จักรพรรด ิ วะทา ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๑๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธกิารบด ี กรรมการสภา 

๑๒. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

    กรรมการสภา 

๑๓. ดร.จรนิทร สวนแกว ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการ 

   มหาวทิยาลัย กรรมการสภา 

๑๔. รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ จันทรเจรญิ ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเฉดิฉิน สุกปลั่ง ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๗. นายสวงค บุญปลูก ผูแทนผูบรหิาร กรรมการสภา 

๑๘. รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๑๙. รองศาสตราจารย ดร.สรรเสริญ อนิทรัตน ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณ ี  สวนเพลง  ผูแทนคณาจารย กรรมการสภา 

๒๑. นายปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล ศรธีนางกูล เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๒    

 

รายนามคณะกรรมการท่ีไมมาประชุม 

๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ ์ บุณยเกยีรติ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 

๒. นายวัชรกติิ วัชโรทัย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการสภา 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ชวนี   ทองโรจน รองอธกิารบดฝีายวิจัยและพัฒนา 

๒.    รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา 

๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธกิารบดฝีายกจิการศูนยการศึกษา 

๔.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ถถีะแกว ผูชวยอธกิารบดฝีายงานเลขานุการและการประชุม         

๕. ดร.สุวมาลย มวงประเสรฐิ ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี 

๖.  ดร.พรชณติว แกวเนตร คณบดโีรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร 

๗. นายชนะศึก นชิานนท ผูอํานวยการสํานักวจัิยและพัฒนา 

๘.  ดร.องคอร สงวนญาต ิ รักษาการผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

๙.  นายธนภูมิ มาประเสรฐิ กองกฎหมาย 

๑๐. นางสาวนัยรัตน เสมสวาง หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวทิยาลัย            

                                                                            ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

๑๑. นางจันทรา เลศิอนันต ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  

ระเบยีบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 

                 ๑.๑ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๖๘ 

 ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน ทางวิชาการและจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

 ทางวิชาการ   
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการนําเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๖๘  ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทํา

หนาที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจรยิธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดมีหนังสือมายัง

มหาวทิยาลัย เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ (ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๔) สรุปไดวา 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๓    

 

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหการแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการตองคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยตองเปน

บุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และเพื่อความเหมาะสมในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุ

ราชการ  ซึ่งสังกัดสถาบันเดียวกับผูเสนอขอใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กอนดําเนินการแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒดิังกลาวความแจงแลวนัน้   

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดพิจารณาแลว เห็นพองดวยกับความเห็นของ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบยีบราชการ จึงมมีตดิังนี้ 

๑. ใหกํ าหนดนิยามคําว า  “บุคคลภายนอกสถาบัน” ตามมติ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการวา หมายถึง ผูที่ไมไดอยูในบังคับบัญชาของ

มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ดังนั้น ผูทรงคุณวุฒิคนใดที่มีสถานภาพเปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานของ

มหาวทิยาลัยใดถอืวาเปนบุคคลภายในของมหาวทิยาลัยนัน้ 

๒. ใหสภาสถาบันอุดมศกึษาพจิารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุ

ราชการและอยูในบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเคยสังกัดสถาบัน

เดียวกับผูเสนอขอ แตไมไดอยูในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เชน ไมไดรับการตออายุ

ราชการหรือไมไดรับจางเปนลูกจางหรือพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยไมตองขอ

ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กอน  ทัง้นี้ ในการแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ใหยึดหลักความเปนกลางตาม

นัยมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย   
   

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๖๘  ลงวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแตงตั้ งคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ ประเมนิผลงาน ทางวชิาการและจรยิธรรม และ จรรยาบรรณ ทางวชิาการ   
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                ๑.๒ รายละเอยีดประกอบการชี้แจงขอมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา 

 รัฐศาสตรและสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายละเอียดประกอบการ

ช้ีแจงขอมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๔ มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร) (สาขาวิชารัฐประศาสน



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๔    

 

ศาสตร) โดยมอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แจงยืนยันไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร โดยใหวงเล็บ (สาขาวิชารัฐศาสตร) (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) นั้น  ในการนี้ สภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเรื่อง ทบทวนหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหนังสือ    

ที่ ศก. ๑๑๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  เพื่อเปนขอมูลประกอบคําช้ีแจงที่สมบูรณ และความ

ชัดเจนถูกตองแลวสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  เปนขอมูลในการดําเนินการตอไป   
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดประกอบการช้ีแจงขอมูล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏสวนดุสติ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่องรายงานผลการดําเนินงานของ

บัณฑติวทิยาลัย ประจําปการศกึษา ๒๕๕๓ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ซึ่งรายงานผลการดําเนนิงานดังกลาว มรีายละเอยีดครอบคลุม ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. การดําเนนิงานดานประกันคุณภาพการศกึษา 

๓. การดําเนนิงานดานการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการตาม 

คํารับรองภายใน 
 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมทั้งขอรับฟงขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาดานตาง ๆ จาก

กรรมการสภามหาวทิยาลัย  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานของบัณฑติวทิยาลัยตอไป  
  

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิต

วทิยาลัย ประจําปการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

ดร.ปาริชาต ิ นติมิานพ  คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย นําเสนอผลการดําเนินงานดังนี้ บัณฑิตวทิยาลัย  

เปนหนวยงานที่จัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา โดยมี 

ปรัชญา   เปนองคกรที่มคีวามเขมแข็งทางวชิาการและเปนสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวติ 

วสิัยทัศน   มุงใหบรกิารทางวชิาการที่มีคุณภาพและแขงขันไดในระดับสากล  เผยแพรองค 

ความรูนวัตกรรม สงเสรมิอัตลักษณของมหาวทิยาลัย และตอบสนองความตองการของสังคม 

พันธกจิ 

๑. ผลติบัณฑติที่มคีวามเขมแข็งทางวชิาการตามความตองการของสังคม 

๒. สรางและเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล และนวัตกรรมที่สามารถ

บูรณาการนําไปใชประโยชนไดจรงิ 

๓. สงเสรมิงานวชิาการที่สนับสนุนอัตลักษณของมหาวทิยาลัย 

๔. สงเสรมิศลิปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการตามพันธกิจของอุดมศึกษาอยางครบถวน ทั้งในดานการผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความ

ตองการของประเทศ เนนในดานคุณภาพการศึกษา นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด            

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมทั้งเปนที่ยอมรับของสังคม          

ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จะเห็นไดจากผลงานของอาจารยและนักศึกษา อาทิ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ 

ซึ่งบางฉบับเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งทุกปจะมีนักศึกษาและอาจารยที่มี

ผลงานไดรับการตพีิมพและเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาต ิและระดับนานาชาติ เสมอมา  

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นฯ ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง เปนการจัดกิจกรรมรวมกับทองถิ่น โดยการเชิญผูนําทองถิ่นรวมเปน

วิทยากรในการใหความรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง 

และไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ไดแก มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย เมืองเมลเบิรน 

ประเทศออสเตรเลยี ใหการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการสูสังคม  
 

การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

๑. ตารางผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา องคประกอบที่ ๑ มาตรฐานดาน

ศักยภาพและความพรอมในการจัดการศกึษา ดานการเงิน ไมปรากฏผลการประเมิน  

๒. การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มกีารใชจายตํ่ากวาแผนที่กําหนดไวเนื่องจากสาเหตุใด ทั้งนี้ควรเพิ่มเติมเปนขอสังเกตเพื่อให

เกดิความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๓. จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการดําเนินการแกไขจุดออน และ 

แผนการสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด อยางไร  
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๔. มหาวิทยาลัยบางแหงมีแผนการทําวิทยานิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกําหนดรวมกับ

นักศกึษา ซึ่งสามารถเขาพบอาจารยที่ปรกึษาไดตามเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนวิธีที่จะชวยกระตุนใหนักศึกษา

มคีวามรับผิดชอบ ซึ่งอาจนําวธิเีหลานี้มาปรับใชได   
 

คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 ๑. ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา องคประกอบที่ ๑ มาตรฐานดานศักยภาพ

และความพรอมในการจัดการศกึษา ดานการเงิน จะไมลงรายละเอียดของการประเมินเนื่องจากจะใชขอมูล

ทีอ่างองิจากแผนการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งขอมูลดังกลาวบัณฑิตวิทยาลัยจะนํามา

เพิ่มเตมิเพื่อใหเกดิความสมบูรณของขอมูลยิ่งขึ้น 

              ๒. การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ มีการใชจายต่ํากวาแผนที่กําหนดเนื่องจาก การเบิกจายในสวนคาตอบแทนของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ซึ่งจะเปนกระบวนการสุดทายเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษานอยจํานวนเงิน

งบประมาณก็จะมกีารเบกิจายลดนอยลงไปดวย  

   ๓. บัณฑติวทิยาลัย ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการแกปญหาการสําเร็จการศึกษาลาชา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดให

นักศกึษาสามารถเขาพบอาจารยที่ปรึกษาไดตลอดเวลา รวมทัง้จัดตัง้คลนิกิวิทยานิพนธอีกดวย 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหบัณฑิตวิทยาลัย นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ ดําเนนิงานตอไป 
 

๑.๔ ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย  

 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

(สกอ.) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดตรวจประเมินมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน 

๒๕๕๔ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

ตามองคประกอบคุณภาพ ๙ ดาน ตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นโยบาย

สถานศึกษา ๓ ดี และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ศ.นพ.บวรศิลป  เชาวนชื่น  เปนประธานกรรมการ

ตรวจประเมนิฯ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ตามองคประกอบคุณภาพ  ๙ ดาน  นโยบาย

สถานศกึษา ๓ ด ีและอัตลักษณของมหวิทยาลัยฯ อยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๒ คะแนน 

๕.๐๐ คะแนน และ ๕.๐๐ คะแนน ตามลําดับ 
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 ทั้งนี้ ผลคะแนนของการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) อยูระหวาง

รอผลการประเมนิ 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๕ การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวชิาการพยาบาลและ 

  การผดุงครรภ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาการขอรับรอง

สถาบันการศกึษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดครบวาระการรับรอง

สถาบันในปการศึกษา ๒๕๕๓ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตรฯ ไดยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองเพื่อ

รับรองสถาบันการศึกษา นั้น สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุม ครั้งที่           

๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาขอมูลการรับรองสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร     

และมมีต ิดังนี้ 

                              ๑. ใหการรับรอง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนเวลา ๓ ปการศึกษา (ปการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) โดยมีแผนการรับนักศึกษา    

ปการศกึษา ๒๕๕๕ จํานวน ๙๐ คน 

                              ๒. ใหคณะพยาบาลศาสตรฯ ปรับปรุงสถาบันการศึกษาตามเงื่อนไขและประเด็น

ที่ตองปรับปรุง ตามที่คณะอนุกรรมการพจิารณาการขอรับรองสถาบันฯ เสนอ 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการ 

ศกึษาวชิาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ เรื่องการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  เนื่องจากบัณฑิตพยาบาล

ศาสตร มีโอกาสพบคนไขที่เปนชาวตางประเทศคอนขางมาก หากบัณฑิตสามารถใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารไดด ีก็จะเปนมูลคาเพิ่มใหกับบัณฑติของมหาวทิยาลัยอกีดวย 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๖ ตราสัญลักษณพระราชวังดุสติ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ 
 

สรุปเรื่อง ประธานแจงที่ประชุมเรื่อง ตราสัญลักษณพระราชวังดุสิต ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต  เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นั้น มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดตราสัญลักษณของ

มหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตราสัญลักษณพระราชวังดุสิต 

และประธานไดมอบหมายใหอธกิารบดนีําเสนอรายละเอยีดเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน  อธิการบดี  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สืบเนื่อง

จากประธานไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหาขอมูลเกี่ยวกับตราสัญลักษณพระราชวังดุสิต นั้น มหาวิทยาลัย

จึงไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย แสงพลสิทธิ์ ซึ่งเปนผูจัดทําตราประจํามหาวิทยาลัย          

ราชภัฏ เดิม โดยประสานงานไปยังสํานักพระราชวัง เพื่อหาขอมูลความเปนมาของตราสัญลักษณ

พระราชทาน ซึ่งในการที่มหาวิทยาลัยจะขอพระราชทานตราสัญลักษณจะตองมีรายละเอียดขอมูล และ

ภาพถายที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และจะนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอกีครั้งหนึ่ง 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๘(๓๕)/๒๕๕๔ 
 

สรุปเรื่อง ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔    

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสตินัน้ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเรยีบรอยแลว 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่                 

๘(๓๕)/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ 

สงิหาคม ๒๕๕๔ โดยไมมกีารแกไข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๙    

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  
 

๓.๑ รายงานผลการตดิตามขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวทิยาลยั  

 คร้ังท่ี ๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
 

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการติดตาม

ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดย

มสีาระสําคัญดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ 

สงิหาคม ๒๕๕๔  ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการนี้สํานักงานเลขานุการ

สภามหาวทิยาลัย ไดเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะไปยังหนวยงานตาง ๆ จํานวน ๓  หนวยงาน ดังนี้  

หนวยงานท่ีไดดําเนินการเรยีบรอยแลว ไดแก 

๑. กลุมงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบ

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาส ๓ ตามบันทึกขอความเลขที่ ตส.๑๓๐/๒๕๕๔              

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔  

๒. เลขานุการสภาวิชาการ  การดําเนินการตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจาก

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ตามบันทกึขอความเลขที่ ๔๕๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  ๒.๑  ศักยภาพการเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ๖ แหง จํานวน ๑๔ 

หลักสูตร  

  ๒.๒ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

   ๒.๓ การพจิารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

และองคการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

๓. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การปรับปรุง Website 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อกาวสู ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ตามบันทกึขอความ เลขที่ วทส.๗๗๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
   

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการติดตามขอเสนอแนะจาก

การประชุมสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที ่๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๐    

 

๓.๒ การขอเลื่อนกําหนดใหกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของ

กองทุนสะสมเลี้ยงชพีฯ ใหโครงการโรงสขีาว กูยมื เร็วกวากําหนด 
 

          สรุปเรื่อง    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอเลื่อนกําหนดใหกองทุน

สะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสีขาว กูยืม เร็วกวากําหนด 

โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  มีมติใหความเห็นชอบใหกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของกองทุน

สะสมเลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสีขาว กูยืม จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) อัตราดอกเบี้ย

รอยละ ๔.๕ (สี่จุดหา) โดยใหแบงรับเงินกูเปน ๒ ระยะ ตามแผนประกอบการใชเงิน ผอนชําระเสร็จสิ้นภายใน 

๑๒ เดอืน (สบิสองเดอืน) นัน้ 

 โครงการโรงสีขาว ขอเลื่อนกําหนดการรับเงินกูยืมเร็วขึ้นกวาที่กําหนดไวเดิมโดย

กําหนดรับซื้อในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากขาวที่เก็บเกี่ยวนั้นมีอายุไดระยะที่จะสีเปนขาวสารไดแลว  

เกษตรกรจึงจําเปนตองรบีเก็บเกี่ยวกอนที่จะเกิดความเสยีหายจากเหตุอุทกภัยบรเิวณรอบนอกพื้นที่ 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาแลวเห็นวาโครงการโรงสีขาว         

มีความจําเปนในการใชเงินเร็วกวาที่กําหนดไวเดิมจริง และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่         

๙(๒๙)/๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติใหโครงการโรงสีขาวเลื่อนกําหนดการรับเงินจากเดิม 

คอื    

 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔         ๒๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

  เปนกําหนดการรับเงินใหม 

 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔          ๔,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔          ๖,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

 วันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔           ๖,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

 วันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔           ๔,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
 

          จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การขอเลื่อนกําหนดใหกองทุนสะสม

เลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ใหโครงการโรงสขีาว กูยมื เร็วกวากําหนด 
 

 การพจิารณา  ที่ประชุมมขีอซักถามดังนี้ 

๑. พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีผลกระทบจากอุทกภัยหรือไม เนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบนอก             

มผีลกระทบ และขาวที่ปลูกไดรับผลกระทบหรือไม รวมทั้งราคาขาวจะจําหนายไดในราคาที่กําหนดไวหรือไม 

ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยจะขอลดลงหรือไม 

๒. โครงการโรงสขีาวมีหลักเกณฑในการตั้งราคาขาวจากเปอรเซ็นตความช้ืนอยางไร 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๑    

 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  จันทรเจริญ  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ช้ีแจงขอมูล

เพิ่มเติมวา พื้นที่ปลูกขาวของโรงสีขาว ในสวนของมหาวิทยาลัยนั้นยังไมมีผลกระทบจากปญหาอุทกภัย

เนื่องจากเปนพื้นที่ในเขตชลประทาน และเหตุที่ตองขอรับเงินกูกอนกําหนดเนื่องจาก เกษตรกร มีความ

จําเปนตองรีบเก็บเกี่ยวกอนที่จะเกิดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเพื่อมาจําหนายใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งได

สอบถามไปยังองคกรขาวถึงคุณภาพของขาว ซึ่งจากการวิเคราะหคุณภาพขาวนั้น  ไมเกิดผลกระทบแต

เปอรเซ็นตความช้ืนมีผลกระทบตอราคาขาว มหาวิทยาลัยจึงตัดราคาขาวตามความช้ืน  ซึ่งเกษตรกรจะ

ทราบเกณฑนี้โดยอัตโนมัติ และโครงการโรงสีขาวมีศักยภาพในการไลความช้ืนของขาวได สําหรับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู ๔.๕ (สี่จุดหา) โครงการโรงสีขาว ยังสามารถดําเนินการไดตามแผนจึงไมขอลดอัตราดอกเบี้ย

เงนิกู  และขอใหสภามหาวิทยาลัยม่ันใจในโครงการโรงสีขาว  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา  
 

     ๔.๑       การขอกําหนดจํานวนรองคณบดโีรงเรยีนการทองเท่ียวและการบรกิาร  

จํานวน ๓ ตําแหนง และรองคณบดโีรงเรยีนการเรอืน จํานวน ๓ ตําแหนง  
   

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอกําหนดจํานวนรอง

คณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ จํานวน ๓ ตําแหนง และรองคณบดีโรงเรียนการเรือน จํานวน  

๓ ตําแหนง  โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดมีคําสั่งแตงตั้งให นางสาวพรชณิตว  

แกวเนตร  ดํารงตําแหนงคณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ              

ที่ ๔/๒๕๕๔ และคําสั่งแตงตั้งให นางสาวกนกกานต วีระกุล ดํารงตําแหนงคณบดีโรงเรียนการเรือน ตาม

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๕/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเพื่อใหการ

ดําเนินงานของโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน เปนไปดวยความเรียบรอยและ         

มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน จึงขอเสนอ

อธิการบดี แตงตั้งรองคณบดี ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยโรงเรียนการทองเที่ยวและ

การบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย โรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ ๑๐ ไดกําหนดวา “ใหมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียน

การเรือน และ ใหมีรองคณบดี ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบในการ

ปฏบิัตงิานตามที่คณบดีมอบหมาย” นัน้ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๒    

 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อกําหนด

จํานวนรองคณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ จํานวน ๓ ตําแหนง และรองคณบดีโรงเรียน 

การเรอืน จํานวน ๓ ตําแหนง 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  กําหนดจํานวนรองคณบดีโรงเรียนการ

ทองเที่ยวและการบรกิาร จํานวน ๓ ตําแหนง และโรงเรยีนการเรือน จํานวน ๓ ตําแหนง 
 

การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

๑. จํานวนรองคณบดีของคณะอื่น ๆ มีจํานวนเทาไร และเดิมมีการกําหนดจํานวนรองคณบดี

วาควรกําหนดอยางนอยจํานวนเทาใด 

๒. ควรกําหนดปรมิาณงานที่ชัดเจนและแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกเปนสวน ๆ  

๓. ควรมกีารกําหนดสมรรถนะที่แตกตางกันทัง้ในสวนของปริมาณงานและคุณภาพของงาน   

๔. ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ พ.ศ. 

๒๕๕๓ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย โรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐ นั้น มิได

มีการกําหนดจํานวนรองคณบดี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงาน แตในการนําเสนอขอมูลประกอบการ

พิจาณาคอนขางนอย จึงควรพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกันไป เชน จํานวนหลักสูตร      

จํานวนนักศึกษา จะทําใหมองเห็นภาพรวมไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญโรงเรียนการทองเที่ยวและ

การบรกิาร และโรงเรยีนการเรอืนยังเปนอัตลักษณของมหาวทิยาลัย อกีดวย 
 

คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน  อธิการบดี  รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และคณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ ไดช้ีแจงขอมูล

เพิ่มเตมิดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดกําหนดจํานวนรองคณบดีจะ             

มีจํานวนกี่อัตราก็ไดขึ้นอยูกับภาระงาน แตในการจายคาตอบแทนตําแหนงรองคณบดีนั้นเบิกไดไมเกิน               

๓ ตําแหนง  ซึ่งในระยะแรกกําหนดไว ๒ ตําแหนง เนื่องจากตองการปรับฐานคาตอบแทน หลังจากไดมีการ

แบงหนวยงานเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันจึงกําหนดใหมีตําแหนงรองคณบดี ๓ ตําแหนง โดยเพิ่มปริมาณงานและ

ภาระงานมากขึ้น โดยเฉพาะคณะที่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เชน โรงเรียนการ

ทองเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน ซึ่งจะตองดูแลการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี และศูนยการศึกษานอกที่ตั้งอื่น ๆ  เพื่อใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษากําหนด 

๒. โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร ไดแบงภาระงานใหรองคณบดอียางชัดเจน ดังนี้ 

รองคณบดีคนที่ ๑ รับผิดชอบดูแลในดานงานวิชาการทั้งหมดของคณะฯ อาทิ ดานหลักสูตร 

ดานการจัดการเรียนการสอน และดานงานวิจัยและเอกสารประกอบการสอน 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๓    

 

รองคณบดีคนที่ ๒ รับผิดชอบในดานการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา เนื่องจาก 

หลักสูตรของโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการจะเนนในเรื่องของการฝกปฏิบัติของนักศึกษา และดาน

ความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก  

รองคณบดีคนที่ ๓ รับผิดชอบดานการบริหารงานทั่วไปของหนวยงาน ดานแผนงานและ         

กรอบอัตรากําลัง ดานการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงานดานกิจการนักศกึษา 

๓. กรณีที่ไมระบุภาระงานวารองคณบดีคนใดปฏิบัติหนาที่ใด เนื่องจากรองคณบดีทุกคน

สามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันไดเปนการบริหารแบบยืดหยุน ซึ่งการมอบหมายงานอาจทําใหเกิดความ

ชํานาญเพยีงอยางเดยีว ทําใหการทํางานไมครอบคลุม แตในทางปฏบิัตคิณบดจีะเปนผูมอบอํานาจใหรอง

คณบดีคนใดปฏิบัติงานหนาที่ใด ซึ่งการบริหารจัดการนั้นเปนไปตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สวนดุสติ วาดวย โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สวนดุสติ วาดวย โรงเรยีนการเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. มหาวทิยาลัยจะจัดทําขอมูล จํานวนหลักสูตร จํานวนนักศึกษา รวมทั้งภาระงานที่ไดมอบหมาย

เพิ่มเติมของแตละคณะ ซึ่งภาระงานบางอยางอาจเปนการขามสายงานกัน เนื่องจากภาระงานบางงานเปน

อํานาจหนาที่ของรองอธิการบดีฝายบริหาร ซึ่งจะมีกรอบในการมอบหมายงาน จะทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น  
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ และมอบหมายใหโรงเรียนการเรือน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

และคณะตาง ๆ จัดทํารายละเอยีดและภาระงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

 ๔.๒ การพจิารณากําหนดอัตราเงินเดอืนเริ่มตนของผูบรหิารจากบุคคลท่ีมไิด 

  เปนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณากําหนดอัตรา

เงินเดือนเริ่มตนของผูบริหารจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยไดมีประกาศ เรื่อง ขาราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุ

ครบ ๖๐ ปบริบูรณ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป จํานวน ๑๕ ราย ในจํานวนนี้มหาวิทยาลัย

แตงตัง้เปนผูบริหาร และยังไมครบวาระที่จะพนจากตําแหนง จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยจิตตมิา  เทยีมบุญประเสรฐิ แตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานัก

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตัง้แตวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓  

๒. ผูชวยศาสตราจารยนิรมิต คุณานุวัฒน แตงตั้งเปนรองอธิการบดีฝายวิเทศ-

สัมพันธ ตัง้แตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  

๓. อาจารยปารชิาติ นิติมานพ แตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๒๖ 

กันยายน ๒๕๕๑                      



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๔    

 

ดวย ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย เงินเดือนของผูดํารงตําแหนง

บริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ เรื่อง อัตรา

เงินเดอืนผูบริหารจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๔ วรรค

สาม “ในการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก หรือ

หัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะ ใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตามคําแนะนําของอธิการบด ี

หรอื แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป โดยใหอธิการบดีเปนประธาน” ในการนี้ มหาวิทยาลัย

ไดเสนอแนะอัตราเงินเดอืนเริ่มตน ใหแกผูบรหิารทัง้ ๓ ราย เรยีบรอยแลว ดังนี้                  

                     รายที่ ๑.  ผูชวยศาสตราจารยจิตตมิา เทยีมบุญประเสรฐิ อัตราเงินเดอืน ๔๐,๐๐๐  บาท 

                     รายที่ ๒.  ผูชวยศาสตราจารยนริมติ  คุณานุวัฒน  อัตราเงินเดอืน ๕๐,๐๐๐  บาท    

                     รายที่ ๓.  อาจารยปารชิาต ิ นติมิานพ  อัตราเงินเดอืน ๔๐,๐๐๐  บาท                         
                         

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบอัตราเงินเดือน

เริ่มตนของผูบรหิารทัง้ ๓ ราย ตัง้แตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป จนกวาจะครบวาระ โดยเบิกจาย

จากเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย 
 

 มต ิ ที่ประชุม อนุมัต ิอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารที่มิไดเปนขาราชการพล

เรอืนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑) ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ อัตราเงินเดอืน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

๒) ผูชวยศาสตราจารยนิรมิต  คุณานุวัฒน  ตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

อัตราเงินเดอืน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

๓) อาจารยปารชิาต ินติมิานพ ตําแหนงคณบดบีัณฑติวทิยาลัย อัตราเงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท 

(สี่หมื่นบาทถวน) 
  

 ๔.๓ การพจิารณาบุคคลเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ประจํา 

  สถาบันวจัิยและพัฒนา 
 

             สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาบุคคลเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งที่ประชุมใหถอนวาระที่ ๔.๓ 

ออกไปกอน เนื่องจากควรใหขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....           

ผานการพจิารณาเรียบรอยกอน 
 

มติ ที่ประชุม ใหถอนวาระ การพิจารณาบุคคลเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวจัิยและพัฒนา 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๕    

 

  ๔.๔ แผนการรับนักศึกษาภาคปกต ิระดับปรญิญาตร ี 

   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

   สรุปเรือ่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่อง แผนการรับนักศึกษา   

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมใหถอนวาระ ที่ ๔.๔ ออกไปกอน 

เนื่องจากบางหลักสูตรยังไมผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย        

จึงทําใหแผนการรับนักศึกษามีจํานวนสูงกวาความเปนจริง 
 

 มติ ที่ประชุม ใหถอนวาระ แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ 
 

 ๔.๕ การขออนุมัตใิชเงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่องการขออนุมัติใชเงินบํารุง

การศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดอนุมัติการจัดสรรเงินบํารุง

การศึกษา (รอยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓ วันที่ 

๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ วงเงิน ๓๙๙.๕๕ ลานบาท นั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ             

มีรายรับจริงจากเงินบํารุงการศึกษา วงเงิน ๔๘๗.๖๐ ลานบาท ซึ่งสามารถนํามาใชได รอยละ ๘๐ ของ

รายรับจริงคิดเปนวงเงิน ๓๙๐.๐๘ ลานบาท สวนที่เหลืออีก รอยละ ๒๐ ของรายรับจริง เก็บเปนเงินสะสม

คิดเปนวงเงิน ๙๗.๕๒ ลานบาท แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีรายจายจําเปนที่ตองใชในการบริหารจัดการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๔๓๔.๙๐ ลานบาท ซึ่งเกินกวาวงเงินที่สามารถใชได จากรายรับจริง

รอยละ ๘๐ ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติใชเงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ วงเงิน ๔๔.๘๒ ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ ๔๕.๙๖ ของเงินบํารุงการศึกษาสะสม และจะมีเงิน

สะสม คงเหลอื ๕๒.๗๐ ลานบาท โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

รายการ 

วงเงิน สวนตาง 

ยอดจัดสรร 

รอยละ ๘๐ 

กับรายจาย 

รายรับ 

รอยละ 

๑๐๐ 

หักสะสม 

รอยละ 

๒๐ 

จัดสรร 

รอยละ 

๘๐ 

รายจาย 

ปงบประมาณ 

๒๕๕๔ 

ประมาณการรายรับ ๔๙๙.๔๔ ๙๙.๘๙ ๓๙๙.๕๕ ๔๓๔.๙๐ -๓๕.๓๕ 

รายรับจรงิ ณ ๓๑ ส.ค. ๕๔ ๔๘๗.๖๐ ๙๗.๕๒ ๓๙๐.๐๘ ๔๓๔.๙๐ -๔๔.๘๒ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๖    

 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ การใชเงินบํารุงการศึกษาสะสม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กลาวเพิ่มเติมวา ในปจจุบันมหาวิทยาลัย

ใชงบประมาณระบบเดียว ไดแก งบประมาณแผนดิน และเงินบํารุงการศึกษา สําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๕

ระยะเวลาเริ่มตนของงบประมาณ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งจะคลอมกับป

การศึกษา สําหรับงบประมาณแผนดิน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนของงบลงทุนสามารถดําเนินการไดในเดือน

กุมภาพันธ – มนีาคม ๒๕๕๕ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเทากับวา ๖ เดือนแรกยังไมไดรับ

การจัดสรร  จึงตองใชเงินสะสมของมหาวิทยาลัยมาใชจายแทนเงินงบประมาณแผนดิน จะไดรับเพียง

งบดําเนินการ ซึ่งกรณีดังกลาวจะมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยกําลัง

ดําเนินการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณในสวนของเงินบํารุงการศึกษา ลงไปแทนการใชจาย

งบประมาณแผนดนิในสวนที่มคีวามจําเปนกอน 
 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกต วานโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหขาราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีไดรับ

เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จะมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยอยางไร และมหาวิทยาลัยมีการ

วางแผนและเตรยีมการ ในเรื่องดังกลาวอยางไร 
  

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน กลาวช้ีแจงวา ตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหผูที่มี

วุฒิปริญญาตรีไดรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น ไมมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากแผนการรับสมัครบุคลากรใหม ในระยะนี้จะรับสมัครในระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ              

ซึ่งอาจจะเปนปญหาเมื่อตองปรับอัตราเงินเดือนในวุฒิปริญญาโท แตจะมีผลกระทบตอบุคลากรที่

ปฏบิัติงานอยูเดิม ที่ไดรับคาตอบแทนไมถึง ๑๕,๐๐๐ บาท คงตองคอยการกําหนดรายละเอียดจากทาง

รัฐบาลอกีครัง้หนึ่ง 
 

 มต ิที่ประชุม อนุมัต ิการใชเงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๔.๖      การขออนุมัตแิผนปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  และการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ไปพลางกอน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่อง การขออนุมัติแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางกอน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๗    

 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ นั้น เพื่อใหแผนกลยุทธของ

มหาวทิยาลัยฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ไดกําหนดไว มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบดวยโครงการและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ โดย

จําแนกตามกลยุทธ นอกจากนี้ เพื่อใหการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว จึงขอ

อนุมัตจัิดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางกอน โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

  ๑. การขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

หนวย: ลานบาท 

กลยุทธ 

เงิน 

งบประมาณ 

แผนดนิ 

เงินกู SP 2 
เงินบํารุง 

การศึกษา 
รวม รอยละ 

กลยุทธท่ี ๑ การบริการวิชาการเพื่อ

สรางโอกาสเรยีนรูตลอดชีวิต 

๑๔.๒๖ - - ๑๔.๒๖ ๓.๓๔ 

กลยุทธท่ี ๒ มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ

(Identity) โดดเดนเปนของตนเอง 

๑๕๕.๓๓ ๗.๕๗ ๑๒๘.๑๔ ๒๙๑.๐๔ ๖๘.๒๐ 

กลยุทธท่ี ๓ สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย ๒.๐๓ - - ๒.๐๓ ๐.๔๘ 

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาความเขมแข็งของ

การจัดการศึกษาดานวทิยาศาสตร 

๔๘.๙๙ - ๒๙.๕๘ ๗๘.๕๗ ๑๘.๔๑ 

กลยุทธท่ี ๕ การสรางและนําความรู

ไปใชใหเกดิประโยชน 

๘.๔๐ - ๕.๒๖ ๑๓.๖๖ ๓.๒๐ 

กลยุทธท่ี ๖ การบรหิารจัดการเชิงพลวัต ๑๔.๗๐ - ๑๒.๔๖ ๒๗.๑๖ ๖.๓๗ 

รวม ๒๔๓.๗๑ ๗.๕๗ ๑๗๕.๔๕ ๔๒๖.๗๒ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ๒. การขออนุมัตจัิดสรรเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลาง

กอน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 แหลงที่มาของงบประมาณพลางกอน  มาจาก ๓ แหลง 

 ๒.๑ เงินประมาณแผนดนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางกอน  ๑๔๓,๗๐๖,๕๐๐  บาท 

 ๒.๒ เงินกูโครงการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (SP๒)   ๗,๕๖๙,๔๐๐  บาท 

 ๒.๓ เงินบํารุงการศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   ๑๗๕,๔๔๖,๑๐๐  บาท 
 

  รวมเปนเงินท้ังสิ้น    ๔๒๖,๗๒๒,๐๐๐   บาท 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๘    

 

  เนื่องจากการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕          

ยังไมแลวเสร็จคณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔        

ไปพลางกอน ซึ่งเปนวงเงินกึ่งหนึ่งของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒) และในกรณีที่

มหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองจายเงินงบลงทุนที่เปนงบผูกพันเกินกวากึ่งหนึ่ง จะตองเสนอขอ

อนุมัตงิบประมาณเพิ่มเตมิ โดยสํานักงบประมาณเปนผูพจิารณาอนุมัตติามความจําเปน 

  ทั้งนี้ จะขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกครั้ง  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ประกาศใชแลว 
 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลาง

กอน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางกอน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑     โครงการและกจิกรรมของคณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย 

 ท่ีจะดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
 

สรุปเรื่อง ดร.จรินทร สวนแกว ในฐานะประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่อง โครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวทิยาลัยที่จะดําเนนิการในป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบการดําเนินโครงการและกิจกรรม

ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. โครงการเดนิการกุศลเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษามหาราชา เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ เนื่องในวโรกาส                   

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยกําหนดจัดงานในวันอาทิตย         

ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๒. การสงเสรมิกจิกรรมดนตรไีทยในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

๓. การจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดมอบเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย อาท ิโบวลิ่งการกุศล เปนตน 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๑๙    

 

๔. การจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญผูประกอบการเขารวมในหัวขอตลาดแรงงานที่

สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวทิยาลัย 

๕. โครงการสงเสรมิการออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 
 

จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ โครงการและกจิกรรมของคณะกรรมการ

สงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย ที่จะดําเนนิการในป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๒ รายงานผลการตรวจเยี่ยมศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานผลการตรวจเยี่ยม

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขาตรวจเยี่ยมศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ตรัง โดยผูทรงคุณวุมิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกที่ตั้งเมื่อวันที่ ๕ – ๖ กันยายน 

๒๕๕๔ โดยเปนการตรวจเยี่ยมศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทั้งในอําเภอเมืองและอําเภอหวยยอด          

ซึ่งการตรวจเยี่ยมดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา มวีัตถุประสงคเพื่อติดตามสถานภาพ

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑหรือมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่กําหนด ซึ่งไมใช

การประเมินผล และเพื่อนําขอมูลที่ไดรับทราบมาเผยแพรตอสาธารณะ รวมทั้งเปนการลดความเสี่ยงใน

การจัดการศกึษาที่ไมมคีุณภาพซึ่งมผีลกระทบเชิงลบตอสังคม 

                             ทัง้นี้ ประเด็นของการตรวจเยี่ยมฯ มีทั้งสิ้น ๗ ประเด็น ไดแก การดําเนินการดาน

หลักสูตร ดานอาจารย ดานสถานที่ ดานสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ดานการจัดบริการนักศึกษา             

ดานนักศึกษา และดานการติดตอประสานงานระหวางศูนยกับสถานที่ตั้งหลัก และเพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปดวยความเรยีบรอย  จึงขอรายงานผลในเบื้องตน เรื่องการตรวจเยี่ยมศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสวนของขอมูลรายละเอียด

ของอาจารยและเรื่องของหลักสูตร ที่ฝายเลขานุการของคณะผูตรวจเยี่ยมตองการนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได

จัดสงเพิ่มเตมิไปเรยีบรอยแลว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการตรวจเยี่ยมศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๒๐    

 

คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝายศูนยการศึกษา กลาววา ตามที่  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) ไดตรวจเยี่ยมศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทั้ง

ในอําเภอเมือง และอําเภอหวยยอด เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งการตรวจเยี่ยมดังกลาวสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามสถานภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหเปนไปตาม

เกณฑหรอืมาตรฐานการจัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ซึ่งไมใชเปนการประเมินผล  แตเปนการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อีกทั้ง

นําขอมูลที่ไดรับเผยแพรตอสาธารณะ รวมทั้งเปนการลดความเสี่ยงในการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพซึ่งมี

ผลกระทบเชิงลบตอสังคม ทั้งนี้ ประเด็นการตรวจเยี่ยมฯ ประกอบดวย ๗ ประเด็น สรุปผลการตรวจเยี่ยม

ฯ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

๑. ดานการเปดดําเนินการหลักสูตร ควรแจงยืนยันการเปดการเรียนการสอนเต็มหลักสูตรหรือ

บางสวนของหลักสูตร และวันที่สภาอนุมัติ/มติสภา มหาวิทยาลัยฯ ควรแจงให สกอ.รับทราบ และจัดทํา

สรุปการเปรียบเทียบรายช่ืออาจารยของศูนย กับอาจารยในสวนกลางโดยแยกเปนหลักสูตร พรอมกับ

สรุปขอมูลคุณวุฒใินระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก โดยระบุปที่สําเร็จการศึกษา และสถาบัน

ที่สําเร็จการศึกษา โดยใหเปรียบเทียบกับขอมูลอาจารยในหลักสูตรเดียวกันที่เปดสอนที่ศูนยการศึกษา

อื่นดวย 

๒. ดานอาจารย  ใหจัดทําการปรับปรุงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร โดยไมนับอาจารยที่ลาศึกษา

ตอ คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร ตรวจสอบสถานภาพอาจารย ทํา Profile ของอาจารย แนบในภาคผนวก 

โดยระบุวันที่ทําสัญญาจาง ภาระงานตาม TQF สอนในรายวิชาอะไรบางของอาจารยแตละคนของ                

ศูนยการศกึษา 

๓. ดานสถานที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมมีขอสังเกตในประเด็นนี้ เนื่องจาก

ศูนยฯ ตรัง มีการนําเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ทั้งตรังและหวยยอดมาแสดงใหเห็น มีเพียง

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานอาคารสถานที่วา ควรปรับช่ือใหมไมควรใชคําวา “ศูนยหวยยอด” เนื่องจากทํา

ใหเกดิความสับสนในการตคีวามของเกณฑในการประเมินศูนย โดยแนะนําวาใหยึดช่ือเพียงศูนยเดียว แต

ที่ศูนย หวยยอด ใชเปนอาคารเรยีนแทน  

๔. ดานสิ่งสนับสนุนทางการศกึษา พจิารณาจากสภาพจรงิของสถานที่และจากการสอบถามจาก

นักศกึษา โดยสรุปคอือยูใน  ระดับด ี

๕. ดานการจัดบริการนักศึกษา คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจกับประเด็นดังกลาว เนื่องจากการ

สัมภาษณนักศึกษาทั้งแบบเปนทางการและแบบจูโจม ก็พบวานักศึกษามีความพึงพอใจกับการใหบริการที่

มหาวทิยาลัยฯ จัดให และมบีรกิารบางอยางเกินความคาดหมาย คอื มบีรกิารฟตเนส และหองละหมาด  

๖. ดานนักศกึษา สามารถสื่อสารและเขาใจเกี่ยวกับวิธีกรอกขอมูลการรับสมัคร การลงทะเบียนเรียน 

การจัดการเรียนการสอน การแจงผลการเรียน การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และมีระบบตางๆที่สนับสนุนในการให

ขอมูล ในระดับที่ด ี 
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๒๑    

 

๗. ดานการติดตอประสานงานระหวางศูนยกับสถานที่ตั้งหลัก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง                

มีรูปแบบการบริหารจัดการ โครงสรางการบริหารงาน ระดับดี มีการติดตอสื่อสารระหวางศูนยฯ กับ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งในเรื่องของการรับสมัคร การขอสําเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และงานวิชาการ 

ที่มกีารเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ  

ดร.จักรพรรดิ  วะทา ในฐานะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งให

เปนหนึ่งในคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ กลาวเพิ่มเติมวา จากการที่มีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจ

เยี่ยมฯ สรุปประเด็นขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ดังนี้ ๑) ขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลเกา 

ซึ่งไดมาจาก Website ซึ่งควรปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน ๒) ควรมีการกําหนดชื่อเรียกของศูนยการศึกษาใหมี

ความชัดเจน ๓) การดําเนินการใหบุคลากรเกิดความม่ันใจวาศูนยจะอยูไดอยางยั่งยืน เชน การเลื่อนตําแหนง 

การปรับเปนพนักงาน ๔) ควรสรุปขอมูลหลักสูตรใหชัดเจน หลักสูตรใดใหม หลักสูตรใดปรับปรุง                           

๕) มาตรฐานการจัดการศึกษา การเปดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นั้นจะตองมีมาตรฐานเดียวกับสวนกลาง           

(ในมหาวทิยาลัย)  
 

ท่ีประชุมรับทราบโดยมขีอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรช้ีแจงประเด็นที่ ๑ ดานการเปดดําเนินการหลักสูตร เพื่อใหเกิดความชัดเจน

และปองกันการสับสน 

๒. ควรกําหนดช่ือเรยีกศูนยการศกึษา ใหมคีวามชัดเจน 

๓. ควรปรับแกไขขอมูลใน Website ใหเปนปจจุบัน 

๔. ควรประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลทั้งหมดของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสติ 
               

ตอบขอชี้แจง 

         ดร.วราน ี เวสสุนทรเทพ รองอธกิารบดีฝายกิจการศูนยการศึกษา กลาววา มหาวิทยาลัยไดช้ีแจง

ขอมูลรายละเอียดในแตละประเด็น เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ในสวนของขอมูลที่

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ฯ ไดรับมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลนั้น ยังไมสามารถระบุแหลงที่มาของ

ขอมูลไดวานํามาจากแหลงใด เนื่องจากมีขอมูลของหลักสูตรบางหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยไมมีการจัด

เรยีนการสอน ณ ศูนยการศกึษานอกที่ตัง้   

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กลาวช้ีแจงวา การจัดการเรียนการ

สอน ณ ศูนยการศกึษานอกสถาบัน จัดขึ้นครั้งแรกโดยการมอบหมายของสภาสถาบันราชภัฏ และตอมา

เมื่อมีการยุบกรมการฝกหัดครู และกองสงเสริมวิทยฐานะ ไดมีการโอนบุคลากรมาประจําที่สวนดุสิต 

และมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะการศึกษาดูงานดานการศึกษาทางไกล ณ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ

ดําเนนิการจัดตัง้หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาทางไกลของ สถาบันราชภัฏแทนกองสงเสริมวิทยฐานะ

เดิม โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนนอกสถาบันแหงแรกและผานการพิจารณาอนุมัติจากสภา



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๒๒    

 

สถาบันราชภัฏ ซึ่งมกีระบวนการจัดการศึกษานอกสถาบันเปนไปอยางถูกตองและสามารถอางอิงไดจาก

รายงานการประชุมสภาสถาบันราชภัฏ และเปนสถาบันราชภัฏแหงแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนผาน

ระบบ VDO Conference ทัง้นี้ไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนระยะ  

มหาวิทยาลัย บริหารจัดการในดานการจัดการเรียนการสอนโดยจัดสงทีมงานจากสวนกลาง             

(ในมหาวิทยาลัย) ไปจัดการเรียนการสอน โดยใชมาตรฐานเดียวกับสวนกลาง มีการเช่ือมโยงระหวาง

ศูนยการศกึษากับมหาวทิยาลัย โดยผานสํานักงานเลขานุการศูนยการศกึษา ตอมามหาวิทยาลัยมีการลด

จํานวนศูนยการศึกษาลง เนื่องจากนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยไมไดตองการทําธุรกิจการศึกษา           

ที่เปนรูปแบบการจัดการศึกษาและเก็บเงิน หากดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีธุรกิจอื่นรองรับ

เพื่อเปนการขยายงานแลว มหาวิทยาลัยจะไมเปดดําเนินการ แตจะตองมีธุรกิจที่เปนองคประกอบของ            

สวนดุสิตรวมดวย  มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ 

จนถงึปจจุบัน ซึ่งมกีารพัฒนามาอยางตอเนื่อง และเปนความภาคภูมใิจของสวนดุสติเสมอมา  

มหาวทิยาลัย ไดจัดสงขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ศูนยการศึกษา) ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีขอมูลครบทุกศูนยการศึกษา 

สําหรับศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ ตรัง (หวยยอด) และ (ในเมอืง) ซึ่งไมไดมีการเปลี่ยนช่ือศูนยการศึกษาแต

อยางใด บางครั้งมหาวิทยาลัยไมสามารถแกไขไดตามที่ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนํา หากผูทรงคุณวุฒิ

พจิารณาจากขอมูลที่มหาวทิยาลัยนําเสนออยางละเอยีด ก็จะมคีวามเขาใจมหาวทิยาลัยเพิ่มมากขึ้น หรือ

การจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น                  

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีทั้งหมด ๕๔ จุด มหาวิทยาลัยก็ไดจัดสงขอมูลไปยังคุรุสภาเพื่อ

ตรวจประเมิน ทั้งนี้ไดผานการตรวจประเมินเรียบรอยแลว ซึ่งจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดทุกประการ  

ดร.จักรพรรดิ วะทา ในฐานะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนหนึ่งใน

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯกลาววา จากการตรวจประเมินในครั้งนี้เปนการสุมตรวจ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยที่จะไดนําเสนอขอมูลที่เปนจริงและ

ถูกตอง รวมทั้งยังเปนการแสดงศักยภาพในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ 

ไดรับทราบในสิ่งที่เปนตัวตนของสวนดุสิต  
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

๕.๓ ผลการประเมนิการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการของ 

  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบเรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๒๓    

 

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากสํานักงาน ก.พ.ร. 

และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ฐานะที่ปรึกษาดานการประเมินผลของ

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเขามาตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔               

โดยมหาวทิยาลัยไดประเมินตนเอง ๔.๖๖๗๘ คะแนน บัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เทากับ ๔.๔๔๖๒ คะแนน ซึ่งถูกปรับลดคาคะแนนลงจากคะแนนการประเมินตนเอง 

๐.๒๒๑๖ คะแนน  ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายละเอียดสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ (เอกสารดังแนบ) 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏบิัตริาชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๔ การมอบบัตรสมาชกิ VIP  ของโครงการศูนยบรหิารกายเพื่อสุขภาพ  

 สํานักกจิการพเิศษ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

             สรุปเรื่อง      เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง การมอบบัตรสมาชิก 

VIP ของโครงการศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ สํานักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี

รายละเอยีด ดังนี้ 

การดําเนินชีวิตปจจุบันตองเปนไปตามกระแสของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันอยูตลอดเวลา เพื่อใหการทํางานและการดําเนินชีวิตที่มีความสุขทั้งกับ

ตนเองและบุคคลรอบขาง นอกจากการรับประทานอาหารที่ตองครบคุณคา และมีอากาศที่บริสุทธิ์แลว

นั้น การออกกําลังกาย ก็เปนอีกกระบวนการหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ดังนั้น โครงการศูนยบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ สํานักกจิการพเิศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม “เริ่มสุขภาพ

ดี ชีวีมีสุข” เพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากรในระดับบริหารมหาวิทยาลัยโดยการออกกําลังกาย          

ณ ศูนยบรหิารการเพื่อสุขภาพ ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวนัน้ ไดจัดทําบัตรสมาชิก VIP มอบสําหรับคณะกรรมการ

ชุดตางๆในระดับบรหิารมหาวทิยาลัยฯ เพื่อนํามาใชบรกิารดานสุขภาพ  
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การมอบบัตรสมาชิก VIP โครงการ  

ศูนยบรหิารกายเพื่อสุขภาพ  สํานักกจิการพเิศษ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๒๔    

 

ระเบยีบวาระท่ี  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 

๖.๑ ผลการประเมนิการพจิารณาเพิ่มเงินเดอืนรายปของผูดํารงตําแหนง

 บรหิารท่ีมไิดเปนขาราชการพลเรอืนฯ ตําแหนงอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการประเมินการ

พจิารณาเพิ่มเงินเดอืนรายปของผูดํารงตําแหนงบรหิารที่มไิดเปนขาราชการพลเรือนฯ ตําแหนงอธิการบดี 

โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปของผูดํารงตําแหนง

บริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐(๕๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 

๒๕๕๔ ที่ประชุมไดมีมติ ใหความเห็นชอบการเพิ่มเงินเดือนรายปของผูดํารงตําแหนงบริหารที่มิไดเปน

ขาราชการพลเรอืนฯ ตําแหนงอธิการบดี (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) โดยสรุปผลการ

ประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปของผูดํารงตําแหนงบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนฯ ตําแหนง

อธิการบดี ผลการประเมินอยูในระดับ ๔ สูงกวามาตรฐาน ซึ่งการประเมินฯ ที่ประชุมมีขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะซึ่งจะนําเสนออธกิารบดีเพื่อทราบ ตอไป  
   

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่ม

เงินเดอืนรายปของผูดํารงตําแหนงบรหิารที่มไิดเปนขาราชการพลเรอืนฯ ตําแหนงอธกิารบดี 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๒ การประเมนิตนเองของกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

            สรุปเรื่อง    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่องการประเมินตนเองของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป ๒๕๕๔ โดยสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

กําหนดใหมีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยชุดเดิม ซึ่งจะไดจัดสงแบบประเมินฯ ไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อประเมินตนเองฯ          

และนําผลการประเมนิตนเองฯ มาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งรายงาน

ผลการประเมินตนเองฯ ใหสภามหาวทิยาลัยทราบตอไป  
  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การประเมินตนเองของกรรมการ         

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๙(๓๖)๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                                  /๒๕ 

 

๒๕    

 

๖.๓  กําหนดการถวายผาพระกฐนิพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

               สรุปเรื่อง      เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง กําหนดการถวายผาพระ

กฐนิพระราชทาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมรีายละเอยีดดังนี้  

                                ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กําหนดการถวายผาพระกฐินพระราชทาน         

ณ วัดพุทธรัตนาราม เมืองฟอรทเวิรธ มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางวันที่ ๒๑ – ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๔  และไดมอบหมายใหผูบริหารเดนิทางไปราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว 
 

                               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กําหนดการถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

   ๖.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังตอไป 
 

สรุปเรื่อง         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง กําหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งตอไป คือ ครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ วันศุกรที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔               

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย              

ครัง้ตอไป 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลกิประชุม    เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

(นางสาวนัยรัตน  เสมสวาง)                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล  ศรธีนางกูล) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (นางจันทรา  เลศิอนันต) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม 


