
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

  
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑.๑  ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการและ 
ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ  
       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีประกาศผล
การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภา-
คณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๖ และผู้ ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ได้ด าเนินการเลือกประธาน              
รองประธาน และเลขานุการ ต าแหน่งละหนึ่งตามล าดับ 
ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการ
เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์
และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ดังนี้ 
     ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธาน 
     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู รองประธาน 
     ๓. อาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ เลขานุการ 
             

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒  วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท       
คณาจารย์ประจ า  
      เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี             
ในวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรคห้า 
และวรรคหก และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ     

 



 ๒ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ต่อ)  
๑.๓ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๕ 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ควรติดตามดูแลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ยังหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) และน าผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์          
มาปรับใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
และควรเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
   ๒. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงแรม 
สวนดุสิต เพลส ควรประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
   ๓. ควรก าหนดเป้าหมายของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อน ามาเป็นจุดเน้นของอัตลักษณ์  
   ๔. ตารางจ านวนนักศึกษาควรจ าแนกให้เห็นจ านวนของ
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อจะได้น ามาเปรียบเทียบ
จ านวนนักศึกษาได้ 
   ๕. สรุปผลเปรียบเทียบคะแนนการฝึกปฏิบัติงานโครงการ
ความร่วมมือ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ พบว่าในระยะที่ ๒  
มีผลคะแนนที่ลดลงจึงควรระบุค าอธิบาย เพิ่มเติมเพื่อให้
เกิดความชัดเจน 

   ๖. ควรมีการทบทวนชื่อโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากภายนอกยังมีความสับสน
ว่าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดการเรียนการ
สอนในระดับใด 

   
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น.  

 

ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒
(๒๐)/๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไขหน้า ๑๓/๒๓ แก้ไขดังนี้ 

๑. มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
    ๒. มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสวนดุสิต 

 

 

 



 ๓ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๓. เรื่องสืบเน่ือง   
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา-     
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
      ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อ 
เสนอแนะและข้อสังเกตไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ เลขานุการสภาวิชาการ 
โรงเรียนการเรือน ส านักงานอธิการบดี และกองนโยบาย
และแผน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบ
และด าเนิน การตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ  

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. การเขียนประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ควรใช้ค าที่
เหมือนกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย      
   ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาราง งาน/โครงการ หน่วยงาน และ
งบประมาณโครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย และโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีงบประมาณอื่นที่นอกเหนือ 
จากที่ระบุไว้หรือไม่ หากมีควรระบุรายละเอียด ซึ่งอาจเป็น
การประมาณการเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
   ๓. ควรแก้ไข ส่วนที่ ๔ เป็นรายละเอียดแผนงานและ
รายละเอียดโครงการและเพิ่มส่วนที่ ๕ เป็นการน าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล และภาคผนวก
ตามล าดับ   
 

๔.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ การถอนวาระ เนื่องจาก
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 
และค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาเทคโนโลยีการ
วิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
 

๔.๓ การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๔๗ 
      เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่มีการจัดการเรียน           
การสอน และมีนักศึกษารุ่นสุดท้ายรหัส ๔๙ ซึ่งปัจจุบัน
ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้าง  

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

 



 ๔ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยจัดการทรัพย์สินทาง 
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ... 
 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. ข้อ ๑๐ ข้อความ “ตามข้อ ๑๐(๒)” วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า ให้แก้ไขเป็น “ตามข้อ ๙(๒)” 

๒. ข้อ ๑๕ ข้อความ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
ให้ตัดออก 

๓. ข้อ ๑๘ ข้อความ “ตามข้อ ๑๘(๒)” วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า ให้แก้ไขเป็น “ตามข้อ ๑๗(๒)” 
   ๔. ข้อ ๒๓ ข้อความ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
ให้ตัดออก 
 

๔.๕ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๗ 
คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 

๑.       ๑.๑  ดร.กุลสรินทร์  ใจจริง   
     ๑.๒  นายชาญชัย  จติรเหล่าอาพร  
     ๑.๓  รองศาสตราจารย ์ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น 
     ๑.๔  ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์   
     ๑.๕  รองศาสตราจารย ์ดร. สุจริตลักษ ์ ดีผดุง 
     ๑.๖  นายดนัย ศรียงค ์       
     ๑.๗  นายอ านาจ  เนตยสุภา   
   ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ 
 

๔.๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพิ่มเติม 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
   ๑. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรง- 
คุณวุฒิ  เป็นคณะกรรมการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม จ านวน ๒ คน ได้แก ่

๑.๑ นายนิคม ระวียัน  
๑.๒ นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 

   ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภา-
มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  

๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      ด้วยมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
เขียนผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยและในขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาหนังสือ 
ต ารา ให้มี คุณภาพและมี เนื้ อหาที่ ทั นสมั ยเพื่ อใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙-
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม Kantary bay อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง โดยอธิการบดีได้ มอบนโยบายการ
บริหารงานตามพันธกิจ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้าง
ศักยภาพทางวิชาการ ๓ พันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย  และด้านการบริการวิชาการ 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๒  (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทินการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะว่า ดังนี้  
    ๑. การรายงานผลการด าเนินงาน หน่วยงานควร
น าเสนอและถ่ายทอดให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบว่า 
หน่วยงานได้น าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ได้รับจาก
สภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างไรบ้าง  
    ๒. ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ เรื่องการ
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีของหน่วยงาน ดังนี้  
     ๒.๑ หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะ
และโรงเรียน รวม ๘ หน่วยงาน เป็น ๑ กลุ่ม และศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง รวม ๕ แห่ง เป็น ๑ กลุ่ม ให้น าเสนอ
ผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้น
จากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก ประจ าปีการศึกษา โดยน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของแต่ละกลุ่มพร้อมกัน ในรูปแบบเดียวกัน 
และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานย้อนหลัง ๒ ปี รวมถึง
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 
     ส าหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้น าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นจากการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
ประจ าปีการศึกษา โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง ๒ ปี รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางใน
การพัฒนา 



 ๖ 

      
 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
       ๒.๒ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ส านักงาน 

ส านัก สถาบัน รวม ๕ หน่วยงาน ให้น าเสนอผลการ
ด าเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  โดยน าเสนอผล
การด าเนินงานพร้อมกัน ในรูปแบบเดียวกัน และ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานย้อนหลัง ๒ ปี รวมถึง
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 

  

๕.๓ ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่ สากล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
กันยายน ๒๕๕๖) 
     ตามที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าแผนพัฒนา
สถาบันสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๖ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นในอัตลักษณ์ทั้ง ๔ 
ด้าน เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนและเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะว่า ดังนี้  
  ๑. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ควรเปลี่ยนการด าเนินงานจาก
เดิมที่ เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล มาเป็น
หน่วยงานที่เป็นผู้วางแผนด้านยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 
   ๒. รายงานผลการด าเนินงานควรสังเคราะห์ข้อมูลและ          
จัดหมวดหมู่ โดยใหส้นองตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
   ๓. ควรมีการประเมินศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาของ
ประชาคมหรือคณะ ต่าง ๆ เพื่อเป็นใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลต่อไป 
   ๔. แนวทางการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนและเพื่อพัฒนาสถาบันสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
ควรจัดท าเป็นรูปแบบของแผนกลยุทธ์  และผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย 
   ๕. ควรจัดให้หน่วยสนับสนุน เดินทางไปศึกษาดูงาน             
ยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นเวลา ๓-๔ เดือน เช่น
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน หรือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงและ
น ามาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๕.๔ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ของหลักสูตรที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
๒๕๕๒ (TQF) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
     เนื ่องจากหลักส ูตรของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ   
สวนดุสิต  มีการพัฒนาปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จ านวน
ทั้งสิ้น ๔๒ หลักสูตร ซึ่งจะต้องได้รับการประเมิน  

ที่ประชุมรับทราบ 



 ๗ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ค ุณ ภ า พ ภ า ย ใ น   ต า ม ต ัว บ ่ง ชี ้ที ่ก า ห น ด ไ ว ้ใ น
รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพภายใน และต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ต่อเนื ่องกัน ๒ ปี น ับตั ้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที ่ได้
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ นั้น ในการนี้ ได้สิ้นสุดการจัดการเรียนการ 
สอนของปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผล
คะแนนตัวบ่งชี้ ๒.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  อยู่ในระดับดี (๕ 
คะแนน) ทั้ง ๔๒ หลักสูตร 
 

 

๕.๕ การอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตร
บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญา-
โท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ประจ าภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๖,๒๘๕ คน ดังนี้  
     ปริญญาตร ี   ๕,๘๗๒     คน 
     ปริญญาโท         ๕๐     คน 
     ปริญญาเอก         ๗      คน 
     ประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพคร ู๓๐๐  คน 
     ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ๕๖ คน 
    ทั้งนี้มีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร-
บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส ๕๒ จ านวน ๓ คน ที่ใช้ระยะเวลา
ศึกษาเกิน ๓ ปี 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
    ๑. รับทราบการอนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตร
บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาค
เรียนที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  และภาคเรียนที่  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิน้จ านวน ๖,๒๘๕ คน 
   ๒. รับทราบการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี จ านวน ๓ คน ได้แก่ 
         ๒.๑ นางสาวกนกพร กรวิศวยศ  
              รหัสนักศึกษา ๕๒๓๑๕๐๐๑๐๓๒ 
        ๒.๒ นางสาวทิพรัตน ์ ทัดสุคนธ ์  
               รหัสนกัศึกษา ๕๒๓๑๕๐๐๒๐๓๒ 
       ๒.๓ นางสาวอติพร  พานิช      
               รหัสนักศึกษา ๕๒๔๔๕๐๐๒๑๕๓ 
   โดยมีข้อเสนอแนะว่า บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ขออนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตร/สาขา           
ควรแก้ ไขข้อความให้ถูกต้องจาก “การศึกษา” เป็น 
“ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร”ู ตามเอกสารแนบบันทึก
ข้อความที่ สวท.๖๐๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

๕.๖ การอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี จ านวน ๑ คน ได้แก่  นาง
ปฐมพร เลขาตระกูล รหัสนักศึกษา ๕๒๓๑๕๐๐๓๒๑๓  
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๗ ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
     ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒
(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติ
เลือกนายสุรพงษ์ วงศ์พลับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 ๘ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทน
ต าแหน่งที่ว่าง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาขอ
ความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อย
แล้ว และได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๘/๒๕๕๖ เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง สั่ง ณ วันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

 

๖.  เรื่องอื่น ๆ    
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 

ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
                
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                            เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 
 
 
 

  

 


