
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๕.    นายณรงค์ศักดิ ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๖.    นายนิคม    ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๗.    ศาสตราจารย์ประหยัด   พงษ์ด า    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๘.    ดร.จกัรพรรด ิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๙.    นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๐.  ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธกิารบดี   กรรมการสภา 
๑๒.  พลเอกเมธ ี    สมุทรักษ ์   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
        มหาวทิยาลัย   กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์   ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  ดร.ชนะศกึ    นิชานนท์   ผูแ้ทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ ์  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๑.  นายกิตต ิ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.    นายเสกสรรศ ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๒.    นายวัชรกิต ิ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริมิต คุณานุวัฒน ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
๒.    ดร.วราน ี    เวสสุนทรเทพ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๓.    นางสาวธนาศิร ิ    ชะระอ่ า    ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ ์
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๔.    ดร.ภิรด ี    วัชรสิน    ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
๕.    นางสาวกนกวรรณ  คนซ่ือ    ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖.    นายณัฐพล  แย้มฉิม    ประธานโครงการสวนดุสิตโพล 
๗.    นายธนภูมิ      มาประเสริฐ นิติกร 
๘.    นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
    และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๙.  นางจันทรา    เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 
                ๑.๑ ประกาศผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
 สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า เพื่อด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ.๒๕๕๓ โดยได้ก าหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (บัณฑิต
วิทยาลัย) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) ศูนย์การศึกษา             
ศูนย์การเรียน และศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบเรียบร้อยแล้ว 
    ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าโดยการ                      
นับคะแนนเสียงและเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนในล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สี่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากข้ าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน และเป็นกรรมการที่มาจากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖(๙) โดยปรากฏผลคะแนนของผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ดังนี้  
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  ชื่นประภานุสรณ์  (ข้าราชการพลเรือนฯ)  
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล   (ข้าราชการพลเรือนฯ) 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ   อินทรัตน์  (ข้าราชการพลเรือนฯ) 
    ๔. อาจารย์กิตติ   นีรมิตร     (บุคลากรตามสัญญาจ้าง)  
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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                ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

   (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง นครนายก สุพรรณบุรี หัวหิน และตรัง) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง นครนายก สุพรรณบุรี            
หัวหิน และตรัง) โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง             
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการสู่ชุมชน การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งด าเนินงานด้านการ            
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  จึงได้จัดท า
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕  เพื่อเผยแพร่
และรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งน าเสนอทิศทางการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ในอนาคตตามรูปแบบ EdPEx 

    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง นครนายก สุพรรณบุรี หัวหิน 
และตรัง) 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์หัวหิน หน้า ๗๕ และ ๗๖ การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาพบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาผลการประเมินพบว่าด้านอาคารสถานที่และ
ห้องเรียน ด้านการบริการสุขภาพอนามัย และการประเมินในภาพรวม มีค่าคะแนนไม่ถึง ๔.๐๐ มหาวิทยาลัย           
ควรหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  
 ๒. การรายงานผลการด าเนินงานควรก าหนดหัวข้อในการรายงานให้เป็นมาตรฐาน 
 ๓. ความแตกต่างของอัตลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละศูนย์ควรน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
 ๔. ควรเพิ่มข้อมูลความเป็นเลิศและจุดเด่นของแต่ละศูนย์ ความก้าวหน้าในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การบริหารงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) จ านวนนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา และแนวทางการพัฒนา            
การด าเนินงานในอนาคตนอกเหนือจากกลยุทธ์ปัจจุบัน 
 ๕. ควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
 ๖. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการสร้างความรวดเร็วเพราะปัจจุบันมีการแข่งขันด้วยความเร็ว 
Economy of speed ไม่ใช่ Economy of scale เพียงอย่างเดียว และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และควรค านึงถึงมาตรฐานเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
 ๗. ควรทบทวนการเติบโตของศูนย์การศึกษาแต่ละศูนย์ในแต่ละปีจะท าอะไร งบประมาณที่ใช้และได้รับ
ประโยชน์อย่างไรโดยให้มีมาตรฐานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 ๘. ควรส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
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 ๙. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งแต่ละศูนย์ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยเชิญผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทุกศูนย์เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อไป 
 

 ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พื้นที่
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน  และพื้นที่บางส่วนที่
มหาวิทยาลัยได้รับจากกรมธนารักษ์ ซึ่งในช่วงหนึ่งมหาวิทยาลัยมีปัญหาในเรื่องของการใช้พื้นที่ จึงมีผลกระทบ
ต่อนักศึกษา และมีผลกระทบต่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้ตรวจประเมินมาตรวจและเห็นว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องการเดินทางระหว่างศูนย์กับหอพัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดรถรับ-ส่ง นักศึกษา ส าหรับ
พื้นที่บริเวณห้องน้ านั้นเป็นพื้นที่ที่สถาบันการบินพลเรือนเรียกคืน จึงท าให้มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ดังกล่าว 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗  
  
 มต ิ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ  
 ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗           
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่ละ
หน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ การประชุมครั้งที่ ๑(๒๒)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ได้แก่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และการประชุมครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จ านวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กองกฎหมาย โครงการโรงสีข้าว (ส านักกิจการพิเศษ) 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (ฝ่ายงานประกันคุณภาพ) สภาวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
และ กองคลัง 
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม              
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่            
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เรื่องสถานภาพการด าเนินกิจกรรม
ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ร่วมลงนามกับหน่วยงานในต่างประเทศ ควรมีหน่วยงานดูแลงานด้านยุทธศาสตร์โดย 
ท าหน้าที่พิจารณาโครงการความร่วมมือแต่ละโครงการว่า เมื่อด าเนินการแล้วมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์              
มีความก้าวหน้า โดยขอให้รักษามาตรฐานและมีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม 
  
 ตอบข้อซักถาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวธนาศิริ ชะระอ่ า  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามดังนี้ 
 ๑. การลงนามความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ได้มีการก าหนดเงื่อนไขใน
การรายงาน แต่ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยรวบรวมการลงนาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
 ๒. บันทึกความเข้าใจที่ร่วมลงนามกับหน่วยงานในต่างประเทศที่ควรพิจารณายกเลิก มีจ านวน ๓ ฉบับ  
จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ Nasair Eritrea ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เนื้อหาของบันทึก
ความเข้าใจระบุว่านักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินงาน ฉบับที่ ๒ Guangxi University 
for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติม และฉบับที่ ๓  International 
School of Tourism and Hotel Management ที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินการ และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๓. บันทึกความเข้าใจที่ร่วมลงนามกับหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรม มีจ านวน ๑๑ 
ฉบับ และมีอายุสัญญาที่ลงนามในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ จ านวนหลายฉบับซึ่งเป็นความร่วมมือเฉพาะทาง เช่น 
คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และส าหรับบันทึกการลงนามความร่วมมือที่เป็นความร่วมมือใหม่  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จะติดตามรวบรวมและด าเนินการต่อไป    
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
         
      ๔.๑  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
    

 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการวิจั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด า เนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้ านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เพื่อให้การด าเนินการด้านวิจัยเป็นไปตามกรอบทิศทาง และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอ 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐  
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. ควรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ในเรื่องการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตรงตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ๒. ควรรับท างานวิจัยเพื่อสร้างรายได้และเพื่อท าให้เกิดความช านาญ รวมถึงการเสนองานวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก 
 ๓. ควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท เป็นวุฒิปริญญาเอกและ
พัฒนาไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้มากที่สุดซึ่งเป็นข้อตกลงในระดับอาเซียน 
 ๔. ควรจัดตั้งชมรมนักวิจัยหรือสโมสรนักวิจัยเพื่อให้การช่วยเหลือในการท าวิจัยและเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการและมีค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสม 
 ๕. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หัวข้อจุดอ่อน ข้อ ๑.๒ ควรปรับแก้ไขเน่ืองจากข้อความไม่สมบูรณ์ 
 ๖. ควรแก้ไขการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก หัวข้อโอกาส ข้อ ๓.๒ เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์
จากสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมากกว่าเป็นการวิเคราะห์จากภายนอก 
 ๗. ปรัชญาด้านการวิจัยที่ระบุค าว่า “เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด” ค าดังกล่าวเป็นค าที่มีความหมาย
กว้างอาจท าให้การก าหนดตัวชี้วัดเป็นไปได้ยาก 
 ๘. ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการแข่งขันเสนอผลงานวิจัยหรือเปิดเวทีส าหรับให้บุคลกรได้แสดงผลงาน
ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
 ๙. การก าหนดตัวชี้วัดควรพิจารณาถึงผลกระทบของอาจารย์มีผลงานทางวิชาการซึ่งควรเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
 ๑๐. รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ 
ยอมรับจากภายนอกซึ่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีการประชุมหารือข้อตกลงการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่           
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่สามารถผลักดันเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class 
University) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ (Potential) ที่สามารถพัฒนาเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได้ และกลุ่มที่ ๓ กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ ที่ต้องยกระดับคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ
ประเทศ (National Higher Education Standard) โดยสร้างลู่ทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้มุ่งไปในทิศทาง
ความเป็นเลิศ 

 
 มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
       ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
   ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๗/๑๙ 
 

   ด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ๓ ปี             
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน   
 (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ 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 าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

๑. เสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ข้อ ๗ (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน และ (๔) ผู้แทนจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คน เป็นกรรมการ 

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังนี้ 
๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
๒. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. ดร.จักรพรรดิ  วะทา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 
มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ    ประธานกรรมการ 
๒. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร   กรรมการ 
๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด    กรรมการ 
๔. ดร.จักรพรรดิ  วะทา     กรรมการ 
๕. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย     กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  กรรมการ 
๗. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์    กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล  กรรมการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๘/๑๙ 
 

๙. นายกิตติ  นีรมิตร     กรรมการ 
๑๐. ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ    เลขานุการ 

 
      ๔.๓  การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการประจ า 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตามค าสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจากผู้อ านวยการ              
รองผู้อ านวยการ มีการเปลี่ยนแปลง ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ให้กรรมการ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จ านวน ๓ คน ได้แก่  

๑. ดร.จตุพล  ยงศร 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  สุวรรณเกษม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 มต ิ ที่ประชุม มีดังนี้ 

  ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แก่ 

          ๑.๑ ดร.จตุพร ยงศร 
          ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  สุวรรณเกษม 
          ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง 
      ๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
      ๔.๔  การพิจารณาเอกสารแนบท้าย ๑/๓ และเอกสารแนบท้าย ๒/๒  

ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม 
การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเอกสารแนบท้าย ๑/๓ 
และเอกสารแนบท้าย ๒/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา                 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๙/๑๙ 
 

ซึ่ งหมายถึงค่าลงทะเบียน ค่าบ า รุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด                         
โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ค่าวัสดุการศึกษา เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน และค่าลงทะเบียนเรียน เรียกเก็บ
เป็นรายภาคเรียนแบบเหมาจ่าย ซึ่งต้องเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบดังกล่าว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดค่าธรรมเนียมตามเอกสารแนบท้าย๑/๓ และเอกสารแนบท้าย ๒/๒ ส าหรับหลักสูตรใหม่ จ านวน            
๔ หลักสูตร ได้แก่  
   ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   ๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เอกสารแนบท้าย ๑/๓ และเอกสารแนบท้าย 
๒/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี ้

๑. เอกสารแนบท้าย ๑/๓ ตารางค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๑-๑๐ ให้แก้ไข ค าว่า “ค่าลงทะเบียนเรียน” 
ให้ถูกต้อง 

๒. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์เหมือนกันเหตุใดจึงมีการเก็บค่าธรรมเนยีมที่แตกต่างกัน 
 

ค าชี้แจง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจง                 

การก าหนดค่าธรรมเนียมของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จะพิจารณาจากค่าใช้จ่าย และเนื้อหารายละเอียดของ
หลักสูตรในการจัดการศึกษา เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ จะใช้ห้องปฏิบัติการจึงท าให้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม          
ไม่เท่ากัน  

 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ เอกสารแนบท้าย ๑/๓ และเอกสารแนบท้าย ๒/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส าหรับหลักสูตรใหม่ จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ    
ค้าปลีก ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ๓. หลักสูตรศึกษา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
       ๔.๕   การพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเป็น 
    กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม.)  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจาก
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
(ก.อ.ม.) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว          



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๐/๑๙ 
 

ตามประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องผลการ
เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจาก
ราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖๑ (๓) 
กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากสภาคณาจารย์และข้าราชการจ านวน ๓ คน 
    ดังนั้น การได้มาของกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖๑ วรรค ๓ กรรมการตาม (๓) ให้เลือกจากสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ที่มิได้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมาประชุม  เพื่อคัดเลือก
กันเองให้ได้จ านวนสามคนแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
    ในการนี้ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓(๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๗ มีมติเลือกผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ จ านวน ๓ คน โดยมีรายนามดังนี้ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู 
 ๒. อาจารย์ฐิติพร  ลินิฐฎา 
 ๓. นายวิโรจน์  พยัคพันธุ์ 

  
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งผู้แทนจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม.)  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม.) โดยมีรายนามดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู 

  ๒. อาจารย์ฐิติพร  ลินิฐฎา 
  ๓. นายวิโรจน์  พยัคพันธุ์ 

 
       ๔.๖   (ร่าง) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ขั้นตอนที่ ๔ การจัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
จัดส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ในการนี้ กองคลัง จึงได้จัดท า (ร่าง) แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแผนดังกล่าวได้ก าหนดกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น      
๕ กิจกรรม เป็นกิจกรรมของผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของปีที่ผ่านมาที่ไม่บรรลุ จ านวน ๓ 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน กิจกรรมที่ ๓ การใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
บุคลากร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ ๔ การแสวงหารายได้จากการบริการทางวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญ และเพิ่มกิจกรรมใหม่ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๒ การควบคุมการใช้วัสดุ ซึ่งเป็นการพิจารณาจาก
รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และกิจกรรมที่ ๕ การลด



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๑/๑๙ 
 

ระยะเวลาในการออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีนักศึกษาเงินให้กู้ยืมกองทุน กรอ./กยศ.)  ทั้งนี้แผนดังกล่าวผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๗(๕๕)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
              ๔.๗ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ประจ าปี พ ศ. ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รูปแบบการประเมินตนเองของ     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้น ารายงานการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง
และ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาก าหนดรูปแบบการประเมินตนเองของสภา -
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติให้น ารูปแบบการประเมินตนเองของ สภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้เป็นรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อ
เปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยรูปแบบการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
    ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้แบบ
ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
รวม ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ๒) ด้านการปฏิบติงาน 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ๓) ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยประเมิน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑  
รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
    ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้  
     ตอนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตามอ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข้อ 
     ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน 

   ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวทิยาลัย ต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ ๑  การได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ 
    ตอนที่ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง   ของมหาวิทยาลัย 
   ตอนที่ ๓ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร เผยแพร่ความรู้ในด้านต่าง   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๒/๑๙ 
 

   ส่วนที่ ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของ               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเมินโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย           
ตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แบ่งออกเป็น ๘ ด้าน 
 

     ทั้งนี้ จากผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ           
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นว่าควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รูปแบบการประเมินตนเองของสภา -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม ตัวเลขของผลคะแนนที่ปรากฎในบางข้อมีผลคะแนนที่
คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในค าถาม ซึง่ก่อนการประเมินในรอบต่อไปอาจจะต้องท าความเข้าใจ         
ในค าถามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานโดยน าผลการด าเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาวิเคราะห์ รวมถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ควรมีค าถามปลายเปิดที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๗  
 

      ๔.๘  การพิจารณาผลค าชี้แจงข้อโต้แย้งและผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากการ 
ขอทบทวนผลการพิจารณาของผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
จ านวน ๑ ราย 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาผลค าชี้แจงข้อโต้แย้งและ
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากการขอทบทวนผลการพิจารณาของผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์             
โดยวิธีปกติ จ านวน ๑ ราย โดยมีสาระส าคัญดังนี้       
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงลักษณ์  ช่างปลื้ม ข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับผลงานทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ 

๑. งานวิจัย  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี  (เป็น
งานวิจัยที่มีสัดส่วนของผู้เสนอขอร้อยละ ๑๐๐)  

๒. หนังสือ  เรื่อง จิตรกรรมร่วมสมัยครีมและสีน้ า  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารค าสอน 
รายวิชาศิลปะไทย ๑  รหัสวิชา ๒๐๐๑๑๐๔ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๓/๑๙ 
 

และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีมติไม่เห็นชอบการขอด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องจากงานวิจัย และหนังสือ มีคุณภาพพอใช้ ซึ่ง               
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดว่า 
ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีทั้งงานวิจัยและหนังสือ ในการนี้  เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๘)/
๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีมติรับทราบและได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ครั้งที่ ๑(๙)/
๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์  

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้แจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
จงลักษณ์ ช่างปลื้ม รับทราบผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ต่อมา  มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือ
ขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ หนังสือ เรื่อง จิตรกรรมร่วมสมัยครีมและสีน้ า 
งานวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมค าชี้แจงข้อโต้แย้ง เมื่อ วันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา มีมติรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมอบที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งยังไม่สมบูรณ์และยังไม่
ชัดเจน ควรมีการอ้างอิงข้อมูลที่ละเอียดและควรหาหลักฐานประกอบการอ้างอิงด้วย เพื่อให้ข้อมูลมีน้ าหนักและ
ความน่าเชื่อถือ หรือควรขอค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนค าชี้แจงจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผู้เสนอขอรับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๓)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้เสนอขอได้ด าเนินการตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย 
ได้เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรม และน าผลงานที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ พร้อมทั้งอธิบายถึงความ
เป็นมาและกระบวน การท างาน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าค าชี้แจงที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์แล้ว 
   ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๙ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ รับพิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงลักษณ์  
ช่างปลื้ม เนื่องจากเห็นว่า ค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีเหตุผลทางวิชาการ และมอบ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิม พิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๖  พิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้ง และการประเมินผลงานทางวิชาการของหนังสือ เรื่อง จิตรกรรมร่วมสมัย
ครีมและสีน้ า และงานวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และประเมินผ่านเกณฑ์ เนื่องจากหนังสือ และงานวิจัย มีคุณภาพดี  จากนั้นจึงน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลค า
ชี้แจงข้อโต้แย้งและผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก เนื่องจากผู้ขอไม่ได้มีผลงานทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม 
หรือไม่มีการแก้ไขผลงานเดิม และเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงลักษณ์  ช่างปลื้ม ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๔/๑๙ 
 

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก เนื่องจากผู้ขอ
ไม่ได้มีผลงานทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรือไม่มีการแก้ไขผลงานเดิม 
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์จงลักษณ์ ช่างปลื้ม ให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก เน่ืองจากผู้ขอไม่ได้มีผลงานทางวิชาการใหม่เพิ่มเติมหรือไม่
มีการแก้ไขผลงานเดิม 
 

๔.๙ พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  จ านวน ๔ ราย 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย โดยมี
สาระส าคัญดังนี้  

๑. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย  คือ 
     รายที่ ๑ อาจารย์จิรัฐ  ชวนชม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่เสนอผลงานทางวิชาการ คือ  

งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ท ของนักท่องเที่ยว
กับการจัดการส่วนประสมทางการตลาดที่พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (สัดส่วนผู้เสนอขอร่วม
วิจัยร้อยละ ๕๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชาการจัดการ  

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา การจัดการความรู้ รหัสวิชา ๓๕๑๓๒๐๔ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน  
และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติ เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ เน่ืองจากงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวจิยั
ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการจัดการ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก และเสนอสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้   

สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการจัดการ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  
โดยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ  ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 

 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๕/๑๙ 
 

รายที่ ๒ อาจารย์จิระวัฒน์   อนุวิชชานนท์ ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้รับผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ  

งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบของความคุ้มค่าที่รับรู้ต่อความภักดีในธุรกิจสปาและ
ผลกระทบของตัวแปรก ากับจากคุณค่าแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (สัดส่วนผู้เสนอขอร่วมวิจัยร้อยละ ๗๐) 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา การจัดการการตลาด รหัสวิชา ๓๕๔๕๑๐๑ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
(ใช้ผลการประเมินเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔) และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

     ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติ เห็นชอบให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา
หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการตลาด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก  และเสนอสภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้   

สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการตลาด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด โดยให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 

   รายที่ ๓ อาจารย์เบญจวรรณ  ตื้อตัน  พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้รับผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ 

บทความวิจัย จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑. เรื่อง Chemical Composition and Iarvicidal activity of edible plant – 

derived essential oils against the pyrethroid – susceptible and resistant strains of Aedes 
aegypti  (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๕๐)  

๒. เรื่อง Aromatic plant – derived essential oil: An alternative larvicide 
for mosquito control (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๕๐)  

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ พิจารณาบทความวิจัย ที่ประชุมมีมติให้ขอผลงาน
เพิ่มเติมที่เป็นเจ้าของผลงานหลักเพื่อประกอบการพิจารณา   

ต่อมา ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้เสนอขอด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ  และผู้เสนอได้ท า
บันทึกขอส่งบทความวิชาการ  เรื่อง สมุนไพรไล่ยุง  (เพิ่มเติม)  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งบทความวิชาการ (เพิ่มเติม) 
ดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาผลงาน มีมติผ่านเกณฑ์ ผลการประเมินมีคุณภาพดี   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๖/๑๙ 
 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ๔๐๓๑๑๐๗  ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เน่ืองจากบทความวิจัย และบทความวิชาการ มีคุณภาพดี เป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  หลังจากวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑๐ มีผลบังคับใช้  
และเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติ
รับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เน่ืองจากบทความวิจัยทั้ง ๒ เรื่อง และบทความวิชาการ 
(เพิ่มเติม) เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด โดยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตั้งแต่
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  ซึ่งเปน็วันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑๐ มีผลบังคับใช้ 
 

 ๒. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย คือ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สวัสดิ์ผล  ข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  โดยวิ ธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  เสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ  

๑. หนังสือ เรื่อง ผู้สูงอายุไทยกับระบบสวัสดิการ   
๒. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดระดับการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเองตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในโครงการพระราชด าริลุ่มน้ าห้วยทอน (เป็นงานวิจัยร่วมที่มีสัดส่วน
ของผู้เสนอขอร้อยละ ๖๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารค าสอน รายวิชา 
สังคมวิทยาชนบทและเมือง รหัสวิชา ๒๕๓๒๑๐๑ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการ
สอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติ เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เนื่องจากหนังสือและงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาสังคมศาสตร์  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก และเสนอสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากหนังสือและงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มี
ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
โดยให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๗/๑๙ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  จ านวน ๔ ราย 
 
 มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 

๑. อาจารย์จิรัฐ  ชวนชม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 

๒. อาจารย์จิระวัฒน์  อนุวิชชานนท์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 

๓. อาจารย์เบญจวรรณ ตื้อตัน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑๐ มีผลบังคับใช้ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สวัสดิ์ผล ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
              ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมบุคลากรของคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิต “จากแผนฯ สู่การปฏิบัติ เพื่อความเป็นเลิศ” เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตน ากรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และน าแผนกลยุทธ์ ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับย่อ ส่งมอบให้กับ
บุคลากรทุกท่าน พร้อมสรุปแนวทางในการพัฒนาเชิงรุกนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่ส าคัญกับชาวสวนดุสิตในเรื่อง
การบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น (EdPEx) กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านงานวิจัยระหว่างคณะ/โรงเรียนกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาการบริหารงานบุคลากร และการต่อสัญญาจ้าง และความเชื่อมโยงการสื่อสารองค์กร  เพื่อให้บุคลากรได้
ทราบถึงกลยุทธ์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องชัดเจนลงสู่การ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต  
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๒  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของ    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๘/๑๙ 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งมีสภามหาวิทยาลัย และมาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวิสัยทัศน์ สามารถ
สะท้อนถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการ
กระจายอ านาจ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๖ (มกราคม – ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๓  สวนดุสิตโพล ๒๕๕๗ ประเทศไทย   

  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สวนดุสิตโพล ๒๕๕๗ ประเทศไทย 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   สวนดุสิตโพล ได้จัดท าหนังสือสวนดุสิตโพล ๒๕๕๗ ประเทศไทยโดยจัดท าเอกสาร 
๑๐ ภาษาในอาเซียน เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับอาเซียนควบคู่ไปกับการ
ด าเนินงานของคณะท างานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสวนดุสิตโพล  ในการประสานความร่วมมือกับส านักโพลต่าง   
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือการท าโพลในระดับอาเซียน และเชื่อมโยงการท าโพลใน
ระดับนานาชาติสู่ผลงานระดับโลกในอนาคต 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สวนดุสิตโพล ๒๕๕๗ ประเทศไทย 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย 
  ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗                                                              ๑๙/๑๙ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 

   ๖.๑ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 
 

          สรุปเรื่อง  พลเอกเมธี สมุทรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าเสนอที่
ประชุมเรื่อง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เล็งเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทยประกอบกับมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเรื่องดนตรีไทย จึงเห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๔(๒๕)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


