
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน 
   นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒.  นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา  
๓. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๔. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๕. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       กรรมการสภา 
๑๒. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหาวิทยาลัย 
     กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ  ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖.  นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา 
๒.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๓. ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๒/๒๑ 

๕. นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา  ศรีมุข อาจารย์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ 
๘. ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ อาจารย์ 
๙. ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์  
๑๐. นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกรกองกฎหมาย 
๑๑.  นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๒.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
   นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีแจ้งเรื่องประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
              ๑.๑ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/ว ๗๔ 
  ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
  ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
  ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)  
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่องหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง              
ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น  บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณา
ยกเลิกประกาศกระทรวง ศึกษาธิการฉบับดังกล่าว และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือใน 
การก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน
สามแห่ง 
   ๒. กรณีด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่
เกินห้าแห่ง 
   ๓. กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเวลา
เดียวกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๓/๒๑ 

  ๓.๑ กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินสามแห่ง 
  ๓.๒  กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสองแห่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
  ๓.๓ กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรวมสามแห่ง ไม่อาจด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกได้ 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือ
ในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  
 
 มติ ที่ประชุมทราบ  
 
              ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์การที่ว่า “เป็นสถาบัน
ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถ
น ามาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับชาติและอาเซียน โดยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ” ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานหลักจ านวน ๙ โครงการ ในการนี้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จึงขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ต่อไป  
  

 ดร. ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์การที่ว่า “เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถน ามาเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ในระดับชาติและอาเซียน โดยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานหลัก จ านวน ๙ โครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณด้านการวิจัย รวมทั้งสิ้น ๔๙,๗๗๕,๐๗๒ บาท แบ่งออกเป็นโครงการวิจัยจ านวน ๓๐๙ โครงการ คิด
เป็นอัตราส่วนงบประมาณต่ออาจารย์ประจ าจ านวน ๖๓,๒๔๖.๕๙ บาทต่อคน และคิดเป็นร้อยละของจ านวน
โครงการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับร้อยละ ๓๙.๒๖ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการได้รับงบประมาณด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พบว่า ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มที่สูงขึ้น โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณด้านการวิจัย รวมทั้งสิ้น ๔๕,๑๐๙,๒๙๗ 
บาท มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น ๑๐๕ โครงการ  คิดเป็นอัตราส่วนงบประมาณต่ออาจารย์ประจ า ๕๖,๖๖๙.๙๗ บาท
ต่อคน คิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับร้อยละ ๑๓.๑๙ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๔/๒๑ 

๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย พันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยให้มีความทันสมัย โดยด าเนินการจัด
ฝึกอบรมด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก รวมทั้งจัดตั้งคลินิกวิจัยเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วย ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดการอบรมให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งประเภทตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์/นักวิจัย เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) อาจารย์/นักวิจัยที่มีศักยภาพในการท าการวิจัยระดับสูง ได้แก่ 
การจัดโครงการ Mentorship การจัดอบรมหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน” ๒) อาจารย์/
นักวิจัยที่มีศักยภาพในการท าการวิจัยระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดอบรม หัวข้อ “แนวโนมทางการวิจัยดาน
การศึกษาปฐมวัย” การจัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย”การอบรมหัวข้อ และ “การเขียนและ
เรียบเรียงบทความวิจัยอย่างไรให้บรรณาธิการตอบรับในการตีพิมพ์วารสาร” ๓) อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แก่ 
การอบรมหัวข้อ “การพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” 

๓. การจัดท าวารสารวิจัย มสด (SDU Research Journal) วารสารวิจัย มสด เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วารสาร
วิจัย มสด ได้ตีพิมพ์วารสารแบ่งตามสาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ฉบับ มีบทความทั้งสิ้น ๑๕ เรื่อง 
และวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓ ฉบับ มีบทความรวมทั้งสิ้น ๔๔ เรื่อง  

๔. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์/นักวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สามารถน าไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
เรื่อง แบ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ๑๘ เรื่อง การประชุมระดับชาติ ๒๒ เรื่อง 
ภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง แบ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมระดับนานาชาติ ๕ เรื่อง การประชุมระดับชาติ ๔ เรื่อง และการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ ๑ เรื่อง 
 ๕. การสร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) ประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือน าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ๒) การ
ติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือน าสารสนเทศดังกล่าวมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวางแผนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคม                
๓) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพ่ือน าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และ ๔) การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้วยงบบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ เพ่ือน าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ก าหนดทิศทางการวิจัยในอนาคต 

๖. การส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการวิจัย  ได้แก่ โครงการ Researcher Club 
โครงงาน Mentorship และการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ เครือข่ายการวิจัยกับ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เครือข่ายการวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เครือข่ายด้านการวิจัยทวิภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”เป็นต้น 
 ๗. ฐานข้อมูล/สารสนเทศ ได้มีการวิจัยบนเว็บไซต์ (http://๒๐๒.๑๘๓.๒๓๓.๗๖/flow/) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่อาจารย นักวิจัย ในการยื่นโครงการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการยื่นบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ
ในวารสาร มสด โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานเกี่ยวกับทุนหรือบทความที่ยื่นผ่านฐานข้อมูล
ดังกล่าวได้ดวยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนายังได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยให้อาจารย์



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๕/๒๑ 

นักวิจัยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของทางสถาบันวิจัยและพั ฒนาได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์ 
(Website:http://research.dusit.ac.th) ห รื อ  เฟ สบุ๊ ค  facebook:www.facebook.com/RDISuandusit) เป็ น ต้ น 
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้เข้าร่วมในการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยภายใต้ระบบ NRPM (National Research 
Project Management) กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดูแล 
 ๘. การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีมติอนุมัติงบประมาณให้แก่คณะและศูนย์การศึกษา จ านวน ๖ โครงการ และเมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมของโครงการดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท าการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ือให้เป็น
หลักฐานในการด าเนินงานต่อไป   
 ๙. งานบริการชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นแหล่งข้อมูลด้านการวิจัย  จึงได้น า
ความรู้ความช านาญไปให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการ
บริการชุมชนและท้องถิ่นโดยการบรรยายให้ความรู้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ ได้แก่  ๑) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๒) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ ๔) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๕) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ๖) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ ๗) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. สัดส่วนงานวิจัยที่เหมาะสมควรมีจ านวนเท่าไร และค่าเป้าหมายของสัดส่วนงานวิจัยควรมีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับเกณฑก์ารตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ สมศ. และ สกอ. ด้วย 

๒. ค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา ควรเผยแพร่ให้คณะได้รับทราบ และควรประมวลผลภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งควรเพ่ิม
เพ่ิมเติมเนื้อหาของแนวทางการด าเนินในการพัฒนา  

๓. การตีพิมพ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ต้องรอการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องมาจาก
สาเหตุใด 

๔. แนวทางการพัฒนานักวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรจัดอบรมและสนับสนุนให้อาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์
วารสาร ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามศักยภาพของอาจารย์   

๕. ควรเพ่ิมรอบการตีพิมพ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งจะท าให้สามารถตีพิมพ์งานวิจัยได้
เพ่ิมมากข้ึน  

๖. ข้อมูลนักวิจัยใหม่ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละรอบปี มีจ านวนเท่าไร และทิศทางการพัฒนาการวิจัยควรระบุให้
ชัดเจน รวมทั้งควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบเพ่ือจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ไดต้่อไป   

๗. ควรน างานวิจัยที่สามารถน ามาต่อยอดน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
จะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทีเ่ป็นตัวเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้    



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๖/๒๑ 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ดร.ชนะศึก นิชานนท์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงว่า สัดส่วนงานวิจัยของอาจารย์จะอยู่ที่
ร้อยละ ๕๐ ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนงานวิจัยของอาจารย์ อยู่ที่ร้อยละ ๓๐  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเพ่ิมสัดส่วน
งานวิจัยให้ได้ตามแผนระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยจะเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ และขณะนี้วารสารงานวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ก าลังเป็นที่ได้รับความนิยม และได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุด การตีพิมพ์ในรอบ ๑ ปีจะ
สามารถตีพิมพ์ได้เพียง ๓๐ เรื่อง จึงท าให้ต้องรอการตีพิมพ์ และต้องตีพิมพ์ตามล าดับอีกด้วย ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้มีการประสานไปยังสถาบันอ่ืน ๆ  ในการตีพิมพ์งานวิจัย ซึงมีประมาณ  ๑๔ เล่ม แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจ
จากอาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะขอรอเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     ๑.๓  สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ   
   สถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ งของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     
ที ่ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการตรวจประเมินการจัดการ        
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  โดยเริ่มด าเนินการตรวจประเมินตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นมานั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งเพ่ิมเติม จ านวน ๒ ศูนย์ รวม ๙ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จ านวน 
๕ หลักสูตร มีผลการประเมินรายหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 
  ๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 
  ๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 
  ๑.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ผลการ
ประเมิน ไม่ผ่าน 
  ๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ผลการ
ประเมิน ไม่ผ่าน 
   ๒. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๕ 
จ านวน ๔ หลักสูตร มีผลการประเมินรายหลักสูตร ดังนี้ 
  ๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 
  ๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 
  ๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 
  ๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  ผลการ
ประเมิน ไม่ผ่าน 
   ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะจัดท ารายละเอียดและค าชี้แจงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ในการประชุมครั้งต่อไป 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๗/๒๑ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก 
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘  ลงวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ฉบับ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
   
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอที่
ประชุม เรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....จะมีการน าเสนอที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรวาระแรก ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเสนอวาระที่ ๒ ชั้นกรรมาธิการ พิจารณาเป็นราย
มาตรา จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (ราย
มาตรา) ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น  
  ในการนี้ ได้มีหนังสือสภาผู้แทนราษฏร ที่ ๒๐.๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยประธานกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีก าหนดจะนัดประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๑ เพ่ือพิจารณาเรื่องที่ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะมีการประชุม
สภาผู้แทนราษฏร และเพ่ือให้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและได้รับข้อมู ล 
ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จึงขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปให้ข้อมูลตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น 
  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. ....  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๕ การเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   
 สรุปเรื่อง ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยน าเสนอที่
ประชุม เรื่องการเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศล ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากก าหนดการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปิดภาคการศึกษา             
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลออกไปก่อน และจะ
น าเสนอความคืบหน้าอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๘/๒๑ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑(๙)/๒๕๕๖  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไข หน้า ๗/๑๙  ให้แก้ไขค าน าหน้าชื่อของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีให้มีรูปแบบเดียวกัน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  
  

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ๑(๙)/๒๕๕๖            
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  นั้น ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๗ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งการรับทราบ
และด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   ๑. เลขานุการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒ หลักสูตร รายละเอียดดังบันทึกข้อความ
เลขที่ ศก ๗๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

  ๒. บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ควรทบทวนและ
ปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วนในตัวบ่งชี้ที่ท่านเป็นผู้จัดเก็บ ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพพอใช้ ได้แก่           
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รายละเอียดดังบันทึก
ข้อความเลขที่ บฑว. ๑๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
   ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ควรทบทวน
และปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน ในตัวบ่งชี้ที่ท่านเป็นผู้จัดเก็บ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รายละเอียดดังบันทึกข้อความเลขที่ สลส.๗๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๙/๒๑ 

 ๔. กองบริหารงานบุคคล เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ควรทบทวนและ
ปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ในตัวบ่งชี้ที่ท่านเป็นผู้จัดเก็บ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาอาจารย์ 
รายละเอียดดังบันทึกข้อความเลขที่ สลส.๗๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
   ๕. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
ควรทบทวนและปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพพอใช้ ในตัวบ่งชี้ที่ท่านเป็นผู้จัดเก็บ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รายละเอียดดังบันทึกข้อความเลขที่ สลส.๘๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
   ๖. เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ รายละเอียดดังบันทึกข้อความ
เลขที่ สนอ.๒๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

   ๗. กองนโยบายและแผน จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒) การรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ รายละเอียดดังบันทึกข้อความ
เลขที่ สลส.๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
    

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
 
              ๔.๑ (ร่าง) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๗ “ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลิต” ซึ่งมี ๕ ระดับ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งระดับความส าเร็จ
ในระดับที่ ๑ คือ จัดท าหรือทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
แสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
 ในการนี้  กองคลั ง ได้จัดท า (ร่าง) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ก าหนดกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม โดยเพ่ิมกิจกรรมที่ ๔ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
(บุคลากรห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และครุภัณฑ์) ด้านงานวิจัย จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น มีจ านวนโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๗๖.๐๖ คือเพ่ิมข้ึนจาก ๗๑ โครงการ 
เป็น ๒๖๗ โครงการ และส าหรับกิจกรรม ด้านอาจารย์ ค่าสอน อาจารย์พิเศษ จะตัดออก เนื่องจากมีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสังกัดหรือคณะต่าง ๆ สามารถสอนต่างคณะหรือเข้าร่วมกิจกรรม โครงการของหน่วยงานอ่ืน 
 ทั้งนี้ (ร่าง) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ผ่าน
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๕๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๐/๒๑ 

และที่ประชุมอนุกรรมการด้ายการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ ๕(๔๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อแก้ไข หน้า ๑๑ กิจกรรมวิธีการขั้นตอนการด าเนินงาน ข้อ ๗ การบันทึก/
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ในตารางช่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ ล าดับที่ ๑๙ และ ๒๐ แก้ไขเป็น ล าดับที่ ๑๙ 
ศูนย์การเรียน รางน้ า และล าดับที ่๒๐ ศูนย์การเรียน ระนอง ๒  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
   
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้ งคณะ 
อนุกรรมการด้านกฎหมาย แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุม         
ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งมีนายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธานอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา       
จึงท าให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ต าแหน่งประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย ว่างลง และ
เพ่ือให้การด าเนินการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
จึงสมควรมีประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการด้านกฎหมายเพ่ิมเติม จึงขอหารือที่ประชุมพิจารณาเลือกประธาน
อนุกรรมการด้านกฎหมายแทนต าแหน่งที่ว่างลง  

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมเสนอ นายนิคม  กฤษณรังคุณ จากเดิมที่เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมาย ให้เป็น
ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย และในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นประธานอนุกรรมการฯ จึงขอเสนอนายธงชัย           
ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอ
เสนออนุกรรมการด้านกฎหมาย จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายยุทธนา สาโยชนกร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ แทน                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย แววเที่ยงธรรม เนื่องจากท่านมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว  
  
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการด้านกฎหมาย แทนต าแหน่งที่ว่างลง
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
   ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ ประธานอนุกรรมการ 
   ๒. นายธงชัย  ศรีดามา  อนุกรรมการ 
   ๓. นายยุทธนา  สาโยชนกร อนุกรรมการ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๑/๒๑ 

      ๔.๓    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม 
     กิจการมหาวิทยาลัย  
 
       สรุปเรื่อง  ตามที่  นางอรัญรัตน์  อยู่คง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ วรรคสอง (๒) นั้น  
        อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระให้สรรหาและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วแต่กรณีแทนโดยน า
ความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ต าแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และวรรคสอง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
            ทั้ งนี้ เพ่ือให้ เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย" ประกอบด้วย 

      (๑)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 

     (๒)   ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

      (๓)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

     (๔)   ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสี่คน 

              ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
     การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเวลาหกสิบวันก่อนที่ประธานและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวันหลังจากประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการได้มาในส่วนของกรรมการ
ตามข้อ (๒) และ (๓) เรียบร้อยแล้ว  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้ทรง 
คุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้อ ๗ (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 
เป็นประธาน และ (๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสี่คน 
และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 การพิจารณา ที่ประชุม มีการเสนอชื่อนายนิคม กฤษณรังคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  
จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. ดร.บุญลือ  ทองอยู่   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๒. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. ดร.จักรพรรดิ  วะทา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๒/๒๑ 

 มติ ที่ประชุม อนุมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง  ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
 ๕. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค ์  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ  
 ๖. ดร. บุญลือ  ทองอยู่  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ดร. จักรพรรดิ  วะทา  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ดร. สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
   เลขานุการ 
             

  ๔.๔  การขออนุมัติด าเนินงานโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน 
  “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ” กับ Universitas Negeri Jakarta 
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย University of Southeastern Philippines และ  
  Philippines Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ          
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ” กับ Universitas 
Negeri Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย University of Southeastern Philippines และ Philippines Normal 
University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วย Universitas Negeri Jakarta สาธารณรัฐอินโดนี เซีย University of Southeastern 
Philippines และ Philippines Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีความประสงค์จะลงนามความร่วมมือ         
ทางวิชาการในระดับอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการสร้างและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนา 
การบริหารจัดการ และการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน รวมถึงสามารถน าแนวคิดและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนงานบริการวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อไปในอนาคต   

  ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้จัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการในระดับอาเซียน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ” พร้อมทั้งแบบลงนามความร่วมมือ
(Memorandum of Understanding) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Universitas 
Negeri Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย University of Southeastern Philippines และ Philippines Normal 
University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การด าเนินงานโครงการลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการในระดับอาเซียน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ” กับ Universitas Negeri Jakarta 
สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  University of Southeastern Philippines และ Philippines Normal University 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๓/๒๑ 

  การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมอบหมายกองกฎหมาย
จัดท าแบบลงนามความร่วมมือที่เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อความหรือภาษาที่ใช้อาจมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 

มติ  ที่ประชุม อนุ มัติ  ด าเนินงานโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน 
“แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ” กับ Universitas Negeri Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย University 
of Southeastern Philippines และ Philippines Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
    ๔.๕   สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

         สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้สมรรถนะหลักตามพจนานุกรมหลักส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และพจนานุกรม
หลักส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น  

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๙) ในการประชุม ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในนโยบายดังกล่าว มีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล คือการใช้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
(Performance Enhancement of Human Capital Management System) แ ล ะ น า ร ะ บ บ ส ม ร ร ถ น ะ 
(Competency-based Management) มาเป็นฐานในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๙ สมรรถนะ ดังนี้ 

๑. ความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit)  
๒. ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ (Utmost)  
๓. การสั่ งสมความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพ (Accumulate Knowledge and Skills to 

Expert) 
๔. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน (Networking and Teamwork) 
๕. การด ารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Discipline 

and Ethics)  
๖. ความเข้าใจมหาวิทยาลัย (Understanding the University) 
๗. ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Specific 

Knowledge and Skills for job) 
๘. การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ (Innovative Thinking) 
๙. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Technology Application) 

 
   ทั้งนี้ สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๕๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว   
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๔/๒๑ 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  
 ๑. สมรรถนะข้อที่ ๑ ความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit) และข้อที่ ๖ ความเข้าใจมหาวิทยาลัย 
(Understanding the University) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วยังไม่ชัดเจน 
 ๔. สมรรถนะข้อที่ ๘ การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ (Innovative Thinking) และข้อที่ ๙ การประยุกต ์         
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Technology Application) จะมีความหมายใกล้เคียงกัน และจากรายละเอียด
พฤติกรรมที่คาดหวัง ทีร่ะบุไว้บางส่วนมากและบางส่วนน้อย เมื่อน าไปปฏิบัติอาจจะพบปัญหาได้ 
 ๕. สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะมีผลบังคับใช้ในรอบการประเมินรอบที่ ๑ ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ อาจจะเกิดผลกระทบได้เนื่องจากประชาคมได้รับทราบจากการ
ประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ ๓  มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรับทราบย้อนหลังจากวันที่เริ่มต้นการประเมิน 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

     ๔.๖ เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๕) (ค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปรับปรุงเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร                       
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๕) (ค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๓ มีมติอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๕) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ใช้แบบตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้  

(ก) แบบข้อตกลงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ป.มสด.-๑) 
(ข) แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (แบบ ป.มสด.-๒) 
(ค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบที่ ก.พ.อ. ก าหนด (แบบ ป.มสด.-๓) 

   เนื่องจากแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิตดังกล่าว มีข้อจ ากัดในด้านการปฏิบัติ ประกอบกับมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดสมรรถนะบุคลากรใหม่  จึงเห็น
ควรให้มีการปรับปรุง เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๕) (ค) เพ่ือ
สะดวกต่อการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓(๕๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว   

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขออนุญาตใช้ตั้งแต่รอบการประเมินที่ ๑ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และขอยกเว้นการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๕/๒๑ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๗ (๒) ข้อความ การจัดท าข้อตกลงดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของรอบการประเมิน 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๕) (ค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวอธิบายเพ่ิมเติมว่า แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งาน (แบบ ป.มสด.-๑) และแบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (แบบ ป.มสด. -๒) 
ยังคงใช้รูปแบบเดิมเพียงแต่ปรับปรุงแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนดุสิต (แบบ ป.มสด.-๓) ใหม่ เพ่ือน ารายละเอียดจากแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบ
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) มาสรุปรวมไว้ในแผ่นเดียวกันเพ่ือสะดวกต่อการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร 

 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและเสนอแนะว่า ควรแก้ไขแบบฟอร์มสรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น แบบฟอร์มสรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต เนื่องจากสถานภาพของมหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
   

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๕ (๕) (ค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
              ๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 
 ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามข้อสังเกตของหนังสือ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๔๑๗ ลงวันที่  
 ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  

 
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามข้อสังเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๔๑๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๕๔)  และให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับรองหลักสูตร นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ที่  ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๔๑๗ 
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ควรมีครบถ้วนทั้ง ๒ หมวด คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และสอดคล้องกันทั้งในเล่มหลักสูตรและแบบรายงานข้อมูล อาทิ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีที่ส าเร็จการศึกษา



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๖/๒๑ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาในล าดับที่ ๕ ภาระงานสอนของอาจารย์                  
การเขียนผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานระดับปริญญาตรีไม่สอดคล้องกับที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดไว้ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะ พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้วในการนี้ ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข มีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๔๑๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๔๑๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
              ๔.๘  การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ    
สภาวิชาการการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑
(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ประชุมสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ในฐานะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอ                
รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสี และสถาบันขงจื่อ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี       
โดยแผนการด าเนินงานทางสถาบันขงจื่อ จะด าเนินการส่งเสริมการสอนภาษาจีนให้กับเยาวชนไทยโดยเฉพาะในส่วน          
ที่เป็นที่ตั้งของสถาบันขงจื่อ ควรเป็นศูนย์การเรียนรู้และจัดการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี ในเรื่องภาษาจีน  
ซ่ึงระยะแรก มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เรียนภาษาจีน และระยะ
หลังมีการรับนักศึกษาจ านวนลดลง รวมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก็อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก แต่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกวางสี ในการส่งบุคคลากรเพ่ือร่วมท าหลักสูตรดังกล่าว และยัง 
เป็นอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย ส าหรับความโดนเด่นของหลักสูตร จะมีความโดดเด่นในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
ทางด้านการใช้ภาษาจีน เพ่ือสนับสนุนด้านธุรกิจและด้านต่าง ๆ ซ่ึงในการจัดการศึกษาจะเป็นการบูรณาการ ให้สามารถ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๗/๒๑ 

น าไปสู่วิชาชีพต่าง ๆ  ได้และนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนจะได้ไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ประเทศจีน โดยความ
ร่วมมือจากสถาบันขงจื่อ และเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยกวางสียินดีในการให้ความร่วมมือ โครงสร้างของหลักสูตร      
จึงเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถน าทักษะทางด้านภาษาไปใช้ในการท างาน
ได้จริง และจะมีรายวิชาเลือกที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาในทางธุรกิจ และด้านการแปลด้วย และจะมีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยกวางสี ในการเรียน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรวัฒนธรรมการค้า   
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรที่ มีลักษณะการจัดการศึกษา ที่คล้ายกับหลักสูตร
ภาษาไทยทางธุรกิจ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษทางธุรกิจ โดยพ้ืนฐานของหลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการเรียนรู้ภาษาจีน
ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ และในส่วนรายวิชาที่เป็นรายวิชาวัฒนธรรมการค้า จะจัดเป็นหลักสูตรเพ่ิมเติมอีกครั้ง  
หลักสูตรดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากหลักสูตรทั่ว ๆ ไป คือจะไม่เน้นการเรียนในลักษณะเชิงภาษา แต่จะเน้นใน
ลักษณะการน าภาษาไปใช้ในทางธุรกิจ รูปแบบการเขียน และการใช้ค า จะถูกตัดออกไป ซึ่งเป็นการสร้างหลักสูตร          
ในการตอบสนองแนวทางการต่อเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกวางสีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
กวางสี ไดจ้ัดส่งอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๒ คน เพ่ือเข้ามาท าการสอน  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่า ในหัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา ข้อ ๘.๒ ครู อาจารย์ ผู้สอน ควรเพ่ิมเติมหมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตเพ่ิมอีก ๑ ปี ตามที่          
คุรุสภาก าหนด และศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการสอนภาษาจีนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางการสอนภาษาจีนที่ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี 
 
 ตอบชี้แจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ตอบชี้แจงว่า การเปิดสอนประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
ปริญญาโท ของหลักสูตรวิชาภาษาจีน ทางมหาวิทยาลัยคู่สัญญามีความพยายามในการให้การสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลา ๒ ปี มหาวิทยาลัยจะสามารถเปิดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได ้
 
 มติ ที่ปะชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
               ๔.๙  การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้
ดังนี้   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๘/๒๑ 

สภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ความ
เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ คณะวิทยาการ
จัดการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ประชุมสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ค าอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านการเงิน ระบุว่า จัดให้มีการฝึกประสบการณ์  หรือท าโครงการพิเศษ ควรแก้ไขเป็น จัดให้มีการฝึก
ประสบการณ์ และท าโครงการพิเศษ  
 
 มติ ที่ปะชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
            ๔.๑๐ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ              
และคณะอนุกรรมการสภาวิชาการการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ความ
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ                
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ โรงเรียนการเรือน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่
ประชุมสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม-
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาส ตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

    ๔.๑๑ การพิจารณาหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๙/๒๑ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุม    
สภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ความ
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่
ประชุมสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบตารางงบประมาณตามแผน ได้แก่ 
งบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย และตรวจสอบความถูกต้องของค าภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษา Business English for Graduates ค าว่า Graduates ใช้ถูกต้องหรือไม่ 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
               ๕.๑  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมให้ถอนวาระที่ ๕.๑ ออกไปก่อน เนื่องจาก
ข้อมูลเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ จึงขอน าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ถอนวาระ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
                ๕.๒ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) 
 
  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัย ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวนเงิน 
๔๑๒.๘๗ ล้านบาท และหักเงินสะสมร้อยละ ๒๐  จ านวนเงิน ๘๒.๕๗  ล้านบาท คงเหลือจัดสรร จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๓๐.๓๐  ล้านบาท และมีรายรับจริง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕.๖๘ ล้านบาท (ประกอบด้วย นักศึกษาท่ัวไป จ านวนเงิน 
๑๑๗.๖๒ ล้านบาท  และนักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ. และ กยศ. จ านวนเงิน ๑๘.๐๖ ล้านบาท)  และมียอดค้างรับ
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๖.๙๙ ล้านบาท (ประกอบด้วย นักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๑๒๓.๒๓ ล้านบาท  และนักศึกษา



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๒๐/๒๑ 

กองทุนกู้ยืม กรอ. และ กยศ. จ านวนเงิน ๓.๗๖ ล้านบาท) มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๘๙.๕๕ 
ล้านบาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๔๖.๑๓ ล้านบาท รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๓  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
   ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
     สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และได้จัดส่งไปยังกรมบัญชีกลาง
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
          
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๓(๑๑)/
๒๕๕๖ วันศุกร์ที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๒๑/๒๑ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๕๐ น. 
 
 
  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


