
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๕.    นายณรงค์ศักดิ์   ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๖.    นายเสกสรรศ ์   รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๗.    ดร.จักรพรรดิ   วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๘.   นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๙. ดร.จรินทร์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๐.   ดร.ถนอม   อินทรก าเนิด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์บุญสม   พิมพ์หนู    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           กรรมการสภา 
๑๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

       กรรมการสภา 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  ดร.ชนะศึก   นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๘   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐.  นายกิตต ิ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.    นายนิคม   ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒.    นายวัชรกิติ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒ | ๒๖ 
 

๓.   ดร.วราน ี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔.   ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕.   ผูช้่วยศาสตราจารย์จงรักษ์  อังกุราภินันท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
๖.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗.   นายวีระพันธ ์   ชมภูแดง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  พรมมูล ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
๙.   นายกิตติศักดิ์   วสันติวงศ์ ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว 
๑๐. นายสุทัน   มุมแดง รองผู้อ านวยการการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
    งานทะเบียน 
๑๑. นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย 
๑๒. นางสาวนัยรัตน ์   เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๓. นางจันทรา  เลิศอนันต์    เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
               ๑.๑  ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  
  ได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้น าศีลธรรม” บุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา 
  ประทานรางวัลโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้น าศีลธรรม”บุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา 
ประทานรางวัล โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  เข้ารับ 
ประทานรางวัล  “เสาอโศกผู้น าศีลธรรม” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา -
มาตุ โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา    
เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย และเป็นต้นแบบของผู้ท างาน
ให้แก่พระพุทธศาสนาให้ก าลังใจคนดีและเป็นแบบอย่างของการท าความดีเพ่ือสังคม ในการนี้มีผู้ได้รับคัดเลือก
ในสาขาต่าง ๆ รวม ๙ ประเภท อาทิ นักธุรกิจ, นักการศึกษา นักวิชาการ, นักสื่อสารมวลชน, ศิลปิน นักร้อง 
นักแสดง, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, และพระสงฆ์ หรือนักบวชอ่ืนใดในพระพุทธศาสนา จัดโดย ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี   
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  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้น าศีลธรรม” บุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา 
ประทานรางวัล โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๑.๒  สรุปผลการประชุมหารือร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการประชุมหารือร่วมกับ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้ม
วงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือหารือและเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ แทน
นั้น ในการนี้ การประชุมหารือดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีข้อสรุปผลการหารือได้ ๓ เรื่อง ดังนี ้

๑. การแก้ไข พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ น่าจะมีการแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน แก้ไขให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น โดยร่ วมกันศึกษา
อย่างจริงจังว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ติดขัดเรื่องอะไร เพ่ือให้แก้ไข พ.ร.บ. ได้ถูกจุด 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเพ่ิมคุณภาพ ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน โดยเน้นการท า
วิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่มาใช้สอนลูกศิษย์ ต้องปรับปรุงหลักสูตร และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนอย่างจริงจังและเร่งด่วน 

๓. ประธานที่ประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะรอง
นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทราบว่า รัฐบาลต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วย
เรื่องการพัฒนาบุคลากร การลดความเหลื่อมล้ าในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลก าหนด ๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ได้แก่ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.แม่สอด จ.ตาก, จ.มุกดาหาร และ จ. หนองคาย และ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยงานการปฏิรูปของรัฐบาลด้วย โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดูแลรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไม่สามารถจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และยังไม่สามารถ
ตอบสนองงานตามโครงการพระราชด าริได้อย่างสมบูรณ์ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยท าภารกิจเหล่านี้ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการประชุมหารือร่วมกับนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยสามารถให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมหารือ
บางส่วนได้หรือไม่ และหากมีการประชุมในลักษณะนี้อีกครั้ง ควรมีการเตรียมการเพ่ือเสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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    ๑.๓   การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย
มีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ส านักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สนอ. ๑๐๖๗/๒๕๕๘  ลงวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องขอเข้าพบตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือหารือในประเด็นการประเมิน
มหาวิทยาลัยและคณบดี เนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รับ
ทราบประเด็นความห่วงใยของสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการมีส่วนร่วม ในการพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการติดตามฯ ในการนี้ คณะกรรมการติดตามฯ จึงมีความประสงค์ขอหารือและร่วมแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นการประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี    
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.จักรพรรดิ วะทา นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด นายนิคม ระวียัน 
นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร และนายธงชัย ศรีดามา เข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
               ๑.๔  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งสรุปผลการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และตามมาตรฐานตัวชี้วัดระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
  ผลการด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุทุกเป้าหมาย วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
และมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต 
ละอออุทิศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๕ | ๒๖ 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. จ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีจ านวนลดลงทุกปีเนื่องจากสาเหตุใด 
 ๒. จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
สุพรรณบุรี ควรประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
  ๓. เนื่องจากมีการก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังค่อนข้างสูงและผลคะแนนจากการประเมินมีคะแนนเต็ม 
๑๐๐ หลายตัวชี้วัด จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่สูงกว่ามาตรฐาน 
  ๔. จุดเด่นนักเรียนมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่มีอุปสรรคโรงเรียน           
ขาดแคลนครูในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จึงควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เพ่ือให้อยู่คู่กับโรงเรียน 
มากที่สุด  
  ๕. ควรน าเสนอข้อมูลการพัฒนาครูและต าแหน่งวิทยะฐานะครู และข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 
 ๖. ควรก าหนดมาตรฐานที่บ่งบอกคุณลักษณะหรือจุดเด่นที่เป็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ที่เหมือนกันทุกที่ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การสอนให้นักเรียนมีประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เป็นต้น 
   
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์  อังกุราภินันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม
เรื่องจ านวนนักเรียนที่ลดลง เนื่องจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นครนายก และล าปาง จัดการ
เรียนการสอนเฉพาะในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งยังไม่เปิดในระดับชั้นประถมศึกษา แต่โรงเรียนประจ าจังหวัด     
เปิดการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ท าให้นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล ๑ ย้ายไป
โรงเรียนประจ าจังหวัด จึงเป็นสาเหตุให้จ านวนนักเรียนลดลง   
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๑.๕  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ด้วย ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่ งคาดว่าจะใช้ เวลาไม่ เกิน ๔๕ วัน นับตั้ งแต่วันที่ ได้รับร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมาย   
  และสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ ได้ก าหนดวัน
ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองเพ่ือให้ด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง โดยมีการนัดหมายในวันที่ ๓ และ
ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๖ | ๒๖ 
 

 ที่ประชุมหารือก าหนดนัดหมายวันประชุมพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรอง โดยยกเลิกการนัดหมาย วันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และก าหนดนัดหมายเป็นวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หรือ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘           
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒   
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕(๓๙)/๒๕๕๘   
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข หน้า ๓/๒๐ บรรทัดที่ 
๒ ค าว่า “แวเลา” แก้ไขเป็น “เวลา” และ หน้า ๖/๒๐ ระเบียบวาระที่ ๒ ค าว่า “ปะรุชม” แก้ไขเป็น 
“ประชุม”  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง  
 
   ๓.๑  การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
  ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และส านักกิจการพิเศษ ซึ่งได้แจ้งการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ ในการนี้ ฝ่าย
เลขานุการจะน าเสนอรายงานการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในไตรมาสที่ ๒ ต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๗ | ๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   
  
                 ๔.๑  การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็น 
  คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและคณบดีโรงเรียนการเรือน 
  
 สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
บุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต               
ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สั่ง ณ วันที่ 
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่  ๑๓๙๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการสรรหา
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน แทนผู้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น  
     เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นกรรมการชุดเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้
ด าเนินการไปพร้อมกันโดยจัดประชุมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    ๑. การประชุม ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
     ๑.๑ รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน   
       ๑.๒ แจ้งรายละเอียดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        ๑.๓ พิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
       ๑.๔ พิจารณาขั้นตอนและระยะเวลาการสรรหา   
        ๑.๕ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและ     
การบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน   
      ๑.๖ จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การสรรหาคณบดี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘  
      ๑.๗ ก าหนดแนวทางประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี  

     ๒. การประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑ รับทราบการประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การ
สรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ๒.๒ พิจารณารายชื่อของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการ        
สรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน ดังนี้ 
           ๒.๒.๑ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
          ๒.๒.๑.๑ ผู้สมัคร จ านวน ๒ คน (เรียงตามล าดับอักษร) ได้แก่               
นายปิยะพงศ์  พัดชา และนางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร 
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        ๒.๒.๑.๒ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาว
พรชณิตว์ แก้วเนตร โดยได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากรสังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน 
๖ คน  (กลุ่มคณาจารย์ประจ าและอาจารย์อัตราจ้าง จ านวน ๕ คน และกลุ่มข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง จ านวน ๑ คน) 
        ๒.๒.๒ โรงเรียนการเรือน 
          ๒.๒.๒.๑ ผู้สมัคร  จ านวน ๑ คน  ได้แก่ นางสาวกนกกานต์  วีระกุล 
         ๒.๒.๒.๒ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาว        
กนกกานต์ วีระกุล โดยได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน จ านวน ๓ คน (กลุ่มคณาจารย์
ประจ าและอาจารย์อัตราจ้าง จ านวน ๒ คน และกลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
และเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง จ านวน ๑ คน) 
    ๒.๓ พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวการและการบริการ และคณบดี
โรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒.๔ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการ
สรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
            คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งคณบดี  
      คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๔ และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดี
โรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
         คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ ได้รับ      
การเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน 
ตามประกาศแล้วผลการพิจารณาเป็นดังนี้ 
           ๒.๔.๑ ผู้สมัครต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ได้แก่ นายปิยะพงศ์ พัดชา คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง       
การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวการและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า 
ผลงานทางวิชาการตามที่ผู้สมัครระบุในใบสมัคร ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ           
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดุสิต เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ข้อ ๑(๒) คณะกรรมการจึงมีมติว่า    
นายปิยะพงศ์ พัดชา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ 
           ๒.๔.๒ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่ นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดี
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โรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วมีมติว่า นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ 
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี 
         ๒.๔.๓ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการ
เรือน ได้แก่ นางสาวกนกกานต์ วีระกุล คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๘ แล้วมีมติว่า นางสาวกนกกานต์ วีระกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี 
         ๒.๕ จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี 
          ๒.๖ จัดท าแบบประเมินผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยพิจารณากรอบใน         
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแบบประเมินผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี ดังนี้ 
                   ๒.๖.๑ กรอบในการประเมิน  ประกอบด้วย 
     (๑)  วิสัยทัศน์  โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน เป้าหมาย และการบริหารงานของโรงเรียน ความคิดริเริ่ม ความสนใจ และการตระหนัก
ถึงความส าคัญของกิจการในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     (๒)  สมรรถนะ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความเป็นสวนดุสิต 
ภาวะผู้น า ความเป็นเลิศทางวิชาการ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การอุทิศเวลา คุณธรรม
จริยธรรม  
     (๓)  ผลงานที่ได้รับการยอมรับ โดยพิจารณาจากการเป็นที่ยอมรับ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจากการน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
            ๒.๖.๒ เกณฑ์การประเมิน 
      คณะกรรมการสรรหาพิจารณาร่วมกันมีความเห็นว่า เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เข้ารับ    
การสัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีมีเพียงต าแหน่งละ ๑ ท่าน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าให้ใช้เกณฑ์        
การประเมินแบบการลงฉันทามติ  ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน    
    ๓. การประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประชุมเพ่ือพิจารณาวิสัยทัศน์
และสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ
ต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการเรือน ตามกรอบในการประเมิน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ สมรรถนะ และผลงานที่
ได้รับการยอมรับ โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ได้แสดงวิสัยทัศน์เป็นเอกสารและ ให้ข้อมูลแสดงผลงานที่
ได้รับการยอมรับ และคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ คือ นางสาวพรชณิตว์ แก้วเนตร และผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน 
คือ นางสาวกนกกานต์ วีระกุล ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นเอกฉันท์  
    คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ และคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การสรรหา
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงด าเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหา
น ารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๖ มาพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจ านวนไม่เกินสามคน 
แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอ       
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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      ๑. ต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
      นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร    
    ๒. ต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการเรือน 
      นางสาวกนกกานต์  วีระกุล  
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
เป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เอกสารประกอบการพิจารณาควรน าเสนอใบสมัครเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณาด้วย   
      ฝ่ายเลขานุการได้น าใบสมัครจ านวน ๓ ราย เสนอเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว   
 

 ทีป่ระชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยที่ประชุมมีมติให้ออกเสียง
ลงคะแนนเลือกคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นการลงคะแนน
ลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๑๙ คน  
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๓ ราย คือ 

 ๑. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญสม  พิมพ์หนู 

๓. นายกิตติ  นีรมิตร 
การเลือกคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน มีการลงคะแนน

หนึ่งครั้ง โดยที่ประชุมเลือก นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และเลือก นางสาวกนกกานต์  วีระกุล ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
โรงเรียนการเรือน  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 มติ  ที่ประชุม เลือกและอนุมัติ แต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน ดังนี้ 
 ๑. นางสาวพรชณิตว์ แก้วเนตร ด ารงต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 ๒. นางสาวกนกกานต์ วีระกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีโรงเรียนการเรือน 
 

ภายหลังระเบียบวาระที่ ๔.๑ มีกรรมการมาประชุมเพ่ิม จ านวน ๑ คน ได้แก่ ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  
 
               ๔.๒  รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และขออนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  
  (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
ของแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และอนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ส านัก
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ จากผลการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา         
ส านักฯ ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และตัวชี้วัดใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ ๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๘)               
เพ่ือการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

  
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดของแผน          
กลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และอนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดจนนักศึกษา 
บุคลากร คนในชุมชนและสังคม อยากทราบว่านักศึกษา บุคลากร คนในชุมชนและสังคม มีค าจ ากัดความ      
ไว้อย่างไร และสามารถน าไปใช้ในเชิงธุรกิจได้อย่างไร รวมถึงควรแยกการวัดความพึงพอใจออกเป็นแต่ละ
ประเภท  

๒. หากคนในชุมชนและสังคม หมายถึง คนทั้งประเทศ จะมีวิธีการวัดความส าเร็จอย่างไร   
๓. วัตถุประสงค์ควรมีความกระชับและควรจัดล าดับความส าคัญ  
๔. ควรมีการท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มี

ความสามารถทางด้าน IT เป็นที่ยอมรับ  
๕. การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดควรมีความสอดคล้องกัน ตัวชี้วัดใดควรวัดเชิงปริมาณ 

และตัวชี้วัดใดควรวัดเชิงคุณภาพ  
๖. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละ

ความไม่พอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ๗. เนื่องจากเป็นการก าหนดตัวชี้วัดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  จึงขอให้เพ่ิมเติมรายละเอียดตามที่ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ และควรเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
  

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม  
ในการจัดท ากลยุทธ์และพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ ที่จะตอบในเรื่องคนในชุมชนและสังคม ส านักวิทย
บริการฯ ได้ด าเนินโครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance 
Learning Rajabhat University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศ เนื่องจากมีการด าเนินการในระบบ Online 
สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างไม่จ ากัด ส าหรับความเป็นไปได้ทางเชิงธุรกิจ ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการ
ก าหนดทิศทางโดยจัดท าแผนธุรกิจและแผนการตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงว่า 
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการรวมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของแต่ละหน่วยงานมาท างานร่วมกัน โดยส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้ประสานงาน เมื่อประเด็นยุทธศาสตร์
ก าหนดขึ้นโดยส่วนกลาง จึงไม่เกิดความเชื่อมโยง ยกตัวอย่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์การบริการ
วิชาการและการสร้างนวัตกรรมด้าน ICT คือการจัดการเรียนการสอนโดยน าระบบ ICT เข้ามาใช้ ซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน โครงการ รมป. โดยมีข้อก าหนดให้นักศึกษาทุกคน ต้องมี ipad เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ ที่ต้องใช้ ipad จึงต้องมีการรวบรวมสาระสนเทศ จาก
หลายส่วนงาน อาทิจากหลักสูตร กรรมการวิชาการ และศูนย์ e-Learning ส าหรับแผนธุรกิจการตลาด
สารสนเทศ เป็นการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยน ามาใช้จัดการเรียนการสอน เข่น e-Learning การประกอบ
อาหารส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรม เมื่อนักศึกษาน าสิ่งเหล่านี้ไปใช้ก็จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง สิ่งเหล่านี้ก็จะลงไปสู่ชุมชน มีการเข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตร 
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการด าเนินงานเชิงธุรกิจอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดที่ ๓ คือการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนสื่อนวัตกรรม และตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและงานที่รับผิดชอบ ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะ
มอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ น ากลับไปสรุปภาพรวมอีกครั้ง 
   
 มติ  ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ อนุมัติ แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 
               ๔.๓  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 
 
 สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา
รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง พ.ศ. ๒๕๕๖  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้วนั้น ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาเหตุเนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย  และปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงานภายในคณะ  ซึ่งมีรายละเอียด
ตามตารางแนบท้ายการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๖ คน  

  ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร รวม ๖ คน 
 

 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 
รวม ๖ คน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๑๓ | ๒๖ 
 

     ๔.๔  การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
  Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ 
 
สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology 
ประเทศนิวซีแลนด์ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๔ มีมติให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอหลักสูตรดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๑๘๓ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือรับรอง
หลักสูตร นั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๗๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต ดังนี้ 

 ๑. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ในวงเล็บไม่ต้องระบุข้อความ “๒ ปริญญา”  
 ๒. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ควรครบถ้วนทั้ง ๒ หมวด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร 

 ๓. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ
สอดคล้องกันทั้งในเล่มหลักสูตรและแบบรายงานข้อมูล  

 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตให้
เรียบร้อย และส่งหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๔ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
และแบบรายงานการน าเสนอข้อมูลพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ มคอ.๐๒) ที่ลง
นามรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลโดยนายกสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี และประทับตรามหาวิทยาลัย
ทุกหน้า จ านวน ๑ ชุด ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ด าเนินการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งน าส่งกลับไปยังส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาตามหนังสือเลขท่ี ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๔๓๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
 จากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๔๖๖ ลงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มีการปรับแก้ไขชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
บริการ (หลักสูตรนานาชาติ ๒ ปริญญา)” เป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)” แต่ขาดรายงานสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับที่มหาวิทยาลัยปรับแก้ไข 

๒. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ใหม่ แต่ขาดรายงานสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวมีคุณวุฒิ
ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๑๔ | ๒๖ 
 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓. รูปแบบของหลักสูตรระบุว่า “มีความร่วมมือกับสถาบัน อ่ืน คือ Auckland 
University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ แต่ไม่ปรากฏเอกสารความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
(MOU) ร่วมกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ 

๔. ชื่อปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุข้อความ (หลักสูตรนานาชาติ) 
และ (International Programme)  

๕. ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) ให้ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. ๐๒) อาทิ การอ้างอิง
รูปแบบของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 
 บัดนี้ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๗)/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
  

จึ งน าเสนอสภ ามหาวิ ทยาลั ย เพ่ื อ พิ จารณ า  การปรั บป รุ งแก้ ไข  หลั กสู ตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศ
นิวซีแลนด์  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน         
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเป็นการท าความร่วมมือกับต่างประเทศ จึงขอให้รายงานความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ โดยขอให้น าเสนอ       
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์  
 

    ๔.๕  พิจารณาการท าบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน 
  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การท าบันทึกข้อตกลง (MOA) 
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๑๕ | ๒๖ 
 

สืบเนื่องจากความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับมหาวิทยาลัยกวางสี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งสองมหาวิทยาลัย
จึงได้ตกลงท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ        
๒ ประเทศ จากสัญญาความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประเทศไทย และวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน             
จึงได้ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการจัดท าโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถทางด้านการฟัง         
พูด อ่าน เขียนทางภาษาจีน ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวมีผลเป็นระยะเวลา ๔ ปี  (ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ซึ่งทั้งสองคณะได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว            
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
  ในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งนักศึกษาจ านวน ๑๗ คน เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน          
ณ วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยกวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามรายละเอียดบันทึกข้อตกลง หลักสูตรภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดข้อความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน จ านวน ๒ 
ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑๖,๑๒๕ บาท ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และ ๑/๒๕๕๙ ของนักศึกษารหัส ๕๖ ทั้งสิ้น
จ านวน ๑๗ คน รวมเป็นเงิน ๕๔๘,๒๕๐ บาท ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาน าค่าธรรมเนียมจ านวนดังกล่าวไปสมทบ
ค่าธรรมเนียมการเรียนของมหาวิทยาลัยกวางสี  
 ๒. ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาช าระค่าคงสภาพนักศึกษาให้กับทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท  
 ทั้งนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ทีป่ระชุมสภาวิชาการมีมตเิห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การท าบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจะท าให้มหาวิทยาลัยขาดรายได้ ซึ่งเป็นส่วนที่
มหาวิทยาลัยควรจะได้รับ ส าหรับส่วนต่างหากมหาวิทยาลัยกวางสีรับภาระได้ก็จะเป็นการดี  
 ๒. มหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวหลายโครงการ จึงควรมีการก าหนดเป็น
หลักการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 ๓. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ตอบชี้แจงในเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน ว่ามิได้เป็นการ
ยกเว้น มหาวิทยาลัยเก็บตามปกติ แต่ได้โอนไปเป็นค่าใช้จ่าย จึงไม่ถือว่าเป็นการยกเว้น และเนื่องจากใช้ค าว่า
ยกเว้น จึงท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 ๔. นักศึกษาที่ไปเรียนจะได้คุณวุฒิใดเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ใบรับรองทางด้านภาษา เป็นต้น 
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 ๕. หากเกิดกรณีที่นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถือว่าเงินจ านวนนี้เป็นทุนหรือไม่   
หากถือว่าเป็นทุนการศึกษา หรือควรให้นักศึกษาท าสัญญากับมหาวิทยาลัย หรือไม่   
 ๖. สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการรับทราบการท าบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งการให้ความเห็นชอบ
เป็นอ านาจทางการบริหารของมหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไมค่วรน าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
 
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐารมณ์ จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวตอบชี้แจง โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยเห็นว่าทุนส่วนหนึ่งได้จากสถาบันขงจื่อ แต่จะไม่ครบทุกคนที่ไป ส าหรับที่ได้ไปทั้งหมด
มหาวิทยาลัยกวางสี จะหารเฉลี่ยในส่วนที่ได้ทุนตรงนั้น มหาวิยาลัยจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าวให้ 
และให้ช าระเพียงค่าคงสภาพ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาเหล่านั้นไปเรียน นักศึกษาจึงไม่ต้อง
ช าระเงินค่าคงสภาพ 
 นักศึกษาโครงการดังกล่าว มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะรายวิชาที่ไปเรียนที่
มหาวิทยาลัยกวางสี เมื่อกลับมาสามารถน ามาเทียบโอนได้ มหาวิทยาลัยเห็นว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ค่าเล่าเรียนที่นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ เก็บตามปกติ แต่ค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะส่งไปสมทบ ตอนที่นักศึกษาไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยกวางสี ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยส่งไป
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับนักศึกษา ซึ่งวิธีการบริหารจัดการจะมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับหลักสูตรพยาบาล ที่มีรายวิชาที่จะต้องใช้อาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยก็จะให้ทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ที่จัดการเรียนการสอนให้ ค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน มหาวิทยาลัยก็จะส่ง
ให้กับมหาวิทยาลัยงมหิดลเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ท าให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝีกประสบการณ์  
 ส าหรับกรณีที่นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา หรือเรียนไม่จบหรือละทิ้ง จะต้องลงทะเบียนใหม่ 
ไม่อย่างนั้นก็จะไม่จบการศึกษา ซึ่งถือเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือจะต้องลงทะเบียนไว้เพ่ือให้           
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ หากไม่จบก็ต้องลงทะเบียนใหม่ ในส่วนนี้นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง  

โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการอบรมที่มีโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจาก
ข้อมูลที่น าเสนอเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของหลักสูตร  

 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

     ๔.๖   การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย 
 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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๑. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน ๒ ราย คือ 
     รายที่ ๑  อาจารย์ปารินดา สุขสบาย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม โดยวิธีปกติ              
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการครบถ้วน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือ
หลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา)  และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ 
องค์ประกอบ ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ)  เสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ รหัส
วิชา ๔๒๐๓๓๐๘  เพ่ือประกอบการประเมินผลการสอน   

๒. บทความวิ จั ย  เรื่ อ ง Cr (VI) adsorption from electroplating  plating  
wastewater by chemically modified coir pith (สัดส่วนของบทความวิจัยร่วมร้อยละ ๗๐)  โดยผู้เสนอขอมี
หนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและ
อุตสาหกรรม  เผยแพร่งานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ ScienceDirect (http://www. sciencedirect.com) Journal 
of Environmental Management. ๒๐๑๒, vol.๑๐๒ pp. ๑-๘ ซึ่งมีชื่อตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด  
 สรุปมติผลการประเมิน  

๑.  ผลการประเมินผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความช านาญในการสอน   
๒.  ผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ มีคุณภาพดี ตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด     
๓. ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ.ก าหนด 
๔. เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา

สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ดังนี้ 
   ๔.๑ สอดคล้องกับศักยภาพ หรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
   ๔.๒ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

   ในการนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๔(๗)/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   

รายที่ ๒ อาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ฟัก ข้าราชการ สังกัดโรงเรียนการเรือน ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหาร)  โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทาง
วิชาการครบถ้วน เมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ
แต่ละสาขาวิชา)  และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ ค านิยาม รูปแบบ และ
การเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ)  เสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๑๘ | ๒๖ 
 

๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาอาหารว่างและอาหารหวานไทย รหัสวิชา 
๔๕๑๓๒๑๐ เพ่ือประกอบการประเมินผลการสอน   

๒. ต ารา เรื่อง แกง รหัสวิชา โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มี
ทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหาร)     

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน  และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด   

สรุปมติผลการประเมิน  
๑. ผลการประเมินผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความช านาญในการสอน   
๒. ผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ ์มีคุณภาพดี ตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด    
๓. ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ.ก าหนด 
๔. เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ (อาหาร) ดังนี้ 
   ๔.๑ สอดคล้องกับศักยภาพ หรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
   ๔.๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ๔.๓ พัฒนาและส่งเสริมชุมชน หรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

ในการนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๗)/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  ทีป่ระชุมสภาวิชาการมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 ๒. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย คือ 
 รายที่ ๑ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
ผลงานทางวิชาการครบถ้วน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี
ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา)  เสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
  ๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม รหัสวิชา ๔๒๐๒๒๐๙ เพ่ือประกอบการประเมินผลการสอน   
  ๒. ต ารา เรื่อง การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รหัสวิชา ๔๒๐๓๓๐๖  โดย
ผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม    

  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน  และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๑๙ | ๒๖ 
 

  สรุปมติผลการประเมิน  ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากต ารา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนด  
 ในการนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๗)/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  รายที่ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการครบถ้วน  
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่
ละสาขาวิชา)  เสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักสถิติ  รหัสวิชา ๔๑๑๑๑๐๑ เพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการสอน   

๒. ต ารา เรื่อง สถิติ รหัสวิชา ๔๑๑๒๑๐๘  โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาสถิติ    

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 
๓(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

สรุปมติผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ ์ เนื่องจากต ารา  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด  
ในการนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๗)/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ งผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ในฐานะอธิการบดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัย       
จะน าเสนอการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในทุกเดือน เนื่องจากในการ         
ต่อสัญญาจ้างในระยะที่ ๔ ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการพิจารณาอาจารย์ที่มีแนวโน้มใน
การท าผลงานได้ จ านวน ๑๔ คน และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน า จ านวน ๑๓ คน โดยมี
การท าสัญญาร่วมกัน หากผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว อาจารย์ยังไม่สามารถขอผลงานได้ ภายในวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๘ อาจารย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด  
 

มติ  ที่ประชุม มีดังนี ้
๑. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 

  ๑.๑ อาจารย์ปารินดา สุขสบาย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมือง
และอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 ๑.๒ อาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ฟัก ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(อาหาร) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒๐ | ๒๖ 
 

 ๒. ไม่อนุมัติการขอด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม  
 ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ 
 
       ๔.๗  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน) พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาค
เรียน) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีบันทึกข้อความที่ สวท.๕๙๐/๒๕๕๘       
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .... โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ และเนื่องจากศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้แจ้งมายังส านักวิชาการ
และงานทะเบียนถึงกรณีนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ที่มีแผนการเรียน ๗ ภาคเรียน ต้องช าระภาคเรียนที่ ๘ โดยไม่ได้
ลงทะเบียนเรียน และหากเป็นนักศึกษากู้ยืม กรอ.หรือ กยศ. ในภาคเรียนที่ ๘ จะไม่สามารถกู้ได้ และต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ ๘ ด้วยตนเอง ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเสนอให้        
กองกฎหมายยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรยังคงจ านวนเท่าเดิม 
  กองกฎหมาย ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน) พ.ศ. .... ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗(๔๑)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน) 
พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
 
 นายธนภูมิ  มาประเสริฐ นิติกร น าเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย มีความเห็นว่าควรเพ่ิมหมายเหตุ ซึ่งเป็นเหตุผลเกี่ยวกับการออกประกาศนี้ จึงขอเพ่ิมข้อความว่า 
“การที่ได้บัญญัติประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน) เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาในการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) , กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)” ต่อท้ายประกาศ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ข้อความที่ใส่กรณีท่ีออกประกาศแล้วมีหมายเหตุ ในประกาศฉบับอ่ืนมีลักษณะแบบนี้หรือไม่ และ
ควรจะอยู่ในส่วนเนื้อหาหรือไม่  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒๑ | ๒๖ 
 

 ๒. ควรเรียบเรียงเป็นภาษากฎหมายโดยให้อยู่ด้านบนของตาราง  เพ่ือบอกเหตุผลและความจ าเป็นใน
การออกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากเป็นประกาศเฉพาะอยู่แล้ว  
   ๓. ประกาศ  ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับ ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และ
นักศึกษาปีการศึกษา ๕๕   ๕๖ และ ๕๗ ที่ยังไม่จบการศึกษา จะด าเนินการอย่างไร มหาวิทยาลัยควรจัดท า
ประกาศเพ่ิมเติม ๑ ฉบับ เพือ่ใช้ส าหรับนักศึกษารหัส ๕๕, ๕๖ และ ๕๗ หลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน)  
 ๔. เรียงล าดับตัวเลขของหัวข้อให้ถูกต้อง 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม   
 นายธนภูมิ  มาประเสริฐ  นิติกร กองกฎหมาย ชี้แจงการอ้างอิงหมายเหตุ กรณีที่มีเหตุผลและความ
จ าเป็น ถ้าเป็นกฎหมายโดยปกติทั่วไป จะไม่มีการอ้างหมายเหตุแต่จะบันทึกอยู่ในรายงานการประชุมแทน           
ส่วนหมายเหตุจะต้องมีเป็นการเฉพาะและเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ไว้เพ่ือการตรวจสอบในอนาคต จะได้มิต้อง
พิจารณากฎหมายหลายฉบับ  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่ าธรรมเนียม
การศึกษาภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน) พ.ศ. .... และ อนุมัติ ในหลักการให้จัดท า
ประกาศเพ่ิมเติม ๑ ฉบับ เพื่อใช้ส าหรับนักศึกษารหัส ๕๕, ๕๖ และ ๕๗ หลักสูตร ๔ ปี (๗ ภาคเรียน)  
 

๔.๘    (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศึกษา และ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร
ศิลปศึกษา และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. ....  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีบันทึกข้อความที่ สวท.๘๕๐/๒๕๕๘           
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมเติมข้อมูล โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และ           
ข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรดังกล่าว และยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 
ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ท าให้
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๗ จึงท าให้ต้องยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ขึ้น 
  กองกฎหมาย ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๘   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒๒ | ๒๖ 
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗(๔๑)/๒๕๕๘    
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศึกษา และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
 
 การพิจารณา ประชุมมีข้อสังเกตว่า ประกาศฉบับนี้เป็นอ านาจของอธิการบดี มีข้อกฎหมายใดที่ระบุ
ว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจงว่า 
เนื่องจากเป็นประกาศเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จึงต้องน าเสนอ         
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
  

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรธุรกิจ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 
    ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

 
สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ

ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ลงนามความ

ร่วมมือกับกองทัพบก โดยโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ด าเนินโครงการปลูกข้าวแบบปราณีต
และกรีนเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ส าหรับจัดท าแปลงทดลองการปลูกข้าวอินทรีย์แบบ
ปราณีต (System of Rice Intensification: SRI) จ านวน ๒๕๐ ไร่ ระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตในปี ๕๗ ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และข้าวด า รวม ๑๐๙ ตัน 
โดยโครงการฯ มีกิจกรรมประกอบด้วยงานบริหาร งานวิชาการและงานบริการวิชาการ  ได้แก่ โครงการปลูก
ข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบ
ปราณีตและกรีนเทคโนโลยี การเรียนการสอนวิชาข้าว และงานวิจัย  และการได้รับการรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานต่างๆ 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒๓ | ๒๖ 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ว่าเนื่องจากปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก           
จึงอยากทราบว่า โครงการมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร 

 
ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
นายกิตติศักดิ์  วสันติวงศ์  ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว กล่าวชี้แจงว่า ในการเตรียมความพร้อมเรื่อง 

ภัยแล้ง นั้น ในการปลูกข้าว ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ไม่มีผลกระทบเนื่องจากในพ้ืนที่ ดังกล่าวมีอ่างเก็บน้ า          
ที่ใช้ส าหรับการดูแลเพาะปลูก ส าหรับส่วนของจังหวัดพิษณุโลกจะมีผลกระทบในเรื่องการเลื่อนการเพาะ            
ปลูกออกไปเป็นเวลา ๑ เดือน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  ในฐานะอธิการบดี กล่าวว่า ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรมการสัตว์ทหารบก ได้กราบบังคมทูลเชิญ พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี  

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๒  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๓  

 
สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๓ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้

ด าเนินการจัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๓ ส าหรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ 
เมืองไป่ซื่อ เขตปกครองตนเองจ้วง มลฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้า
ร่วมจ านวน ๓๐ คน เป็นชายจ านวน ๓ คน เป็นหญิงจ านวน ๒๗ คน โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
ต้ังแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
อบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๓ 
 
 มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
               ๕.๓  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนิน 
งานของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ . ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘  สภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวิสัยทัศน์ สามารถสะท้อนถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&espv=2&biw=1034&bih=600&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UTuWVeqdOpOPuASH7pzYDw&ved=0CBsQsAQ
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&espv=2&biw=1034&bih=600&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UTuWVeqdOpOPuASH7pzYDw&ved=0CBsQsAQ


รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒๔ | ๒๖ 
 

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี โดยสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้ก าหนดไว้จ านวน ๑๒ ครั้ง และด าเนินงาน
เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ เข้าร่วมประชุมมีจ านวนเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๗๒        
มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย ๗.๑๗ วัน และงบประมาณที่ใช้ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๖,๙๓๘ บาท (สองล้านห้าแสน       
หกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 
 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
               ๕.๔  รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
  ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่
ด าเนินการงานโครงการต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ส่งเสริมหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถ
รองรับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศ 
 โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)              
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ หลายโครงการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอีกหลายโครงการ               
ที่ยังด าเนินการต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วยโครงฝึกอบรมให้บุคลากรทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
จ านวน ๓๐ โครงการ มีผู้เข้าอบรม จ านวน ๖,๓๑๕ คน โครงการที่ปรึกษา จ านวน ๗ โครงการ โครงการ
อบรมเพ่ือการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๐ หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษา
เข้าอบรม จ านวน ๔๗๒ คน 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนา  
ทุนมนุษย ์
  
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานแต่ละโครงการมีการน าเงินรายได้มอบให้มหาวิทยาลัยร้อยละเท่าใด 
 ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโครงการอบรมการขอใบอนุญาตขับข่ี ประมาณก่ีโครงการ  
 ๒. มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาเซียนให้มาใช้บริการจากศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒๕ | ๒๖ 
 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ๑. เงินรายได้ที่น าเข้ามหาวิทยาลัยจะมีตั้งแต่ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๑๕ และร้อยละ ๑๐ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของโครงการ 
 ๒. แผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการอบรมขอใบอนุญาตขับขี่ มีผู้เข้ารับการอบรม
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน รายได้รวมประมาณ ๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขณะนี้มีผู้เข้าอบรมสัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ คน 
และยังมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 ๓. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้เตรียมโครงการอบรมให้กับมัคคุเทศก์ต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ส าหรับแผนงานสู่อาเซียน ที่ได้
เตรียมการไว้คือขณะนี้ชาวต่างชาติ ได้เข้ามาอบรมในบางโครงการ และยังมีการอบรมการขอใบอนุญาตขับขี่ 
ซึ่งในภาพใหญ่ต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
      ๕.๕  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ก าหนดจัด
โครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ ในรูปแบบการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “Moving 
towards an Integration of Language and Culture” ระหว่างวันที่  ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรม
การบูรณาการด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการสัมมนาดังกล่าวจะประกอบด้วยการอภิปรายและ
การเสวนาทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentaion) นอกจากนี้จะ  
มีงานจัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป         
ในการนี้  สถาบันภาษาฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการสัมมนาและงานเลี้ยงดังกล่าว 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตา
วิชาการ ครั้งที่ ๑๐  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   
              ๕.๖  การจ าหน่ายแก้วมัคตราไก่ ฝีมือวาดภาพโดย 
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า  
 
 สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ
จ าหน่ายแก้วมัคตราไก่ ฝีมือวาดภาพโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ได้จัดท าจาน ชาม ตราไก่ 
ฝีมือวาดภาพไก่ โดยศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์ เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า กรรมการสภามหาวิทยาลัย



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘                                        ๒๖ | ๒๖ 
 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งครั้งนี้ได้จัดท าแก้วมัค จ าหน่ายในราคาใบละ ๒๕๐ บาท หากกรรมการท่านใดสนใจ
สามารถสั่งจอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การจ าหน่ายแก้วมัคตราไก่ ฝีมือวาดภาพ
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  
                ๖.๑  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
      ครั้งที่ ๗(๔๑)/๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๗(๔๑)/
๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๔๐ น.  
 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 

 

 

  


