
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

ครั้งที่ ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑ การแสดงความยินดีในโอกาส ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   
บุณยเกียรติ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติฯ 
       ตามที่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประกาศ 
ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
นั้น ในการนี้ จึงขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ 
บุณยเกียรติ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติฯ ในครั้งนี้ด้วย 
   

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗         
(เป็นการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
      ด้วย มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ (เป็นการประชุมคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี นั้น ในการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณา
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง           
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๓ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่ง ในต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
บุญสม พิมพ์หนู 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑.๔ หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ ตผ 
๐๐๓๔/๓๐๘๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๕ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย     
สวนดุสิต  พ.ศ..... 
      ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่าการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต พ.ศ.... เป็นความประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ที่ ต้ องการปรับเปลี่ ยนสถานภาพจากเดิมเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่ งร่างพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าว ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาจนถึงชั้น
การตรวจพิจารณาของวุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... 
ของวุฒิสภา ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการแต่ก็ต้องหยุดการ
พิจารณาไปเนื่องจากรัฐบาลชุดดังกล่าวได้ประกาศยุบสภา 
และเมื่ อมีข้อเท็จจริ งปรากฏว่ า บัดนี้ ได้มีพระบรม         
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... คืนมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต โดยหากมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
โรงเรียนการเรือน 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ความหมายของค าที่ใช้ควรเป็นค าที่บัญญัติไว้ใน
ราชบัณฑิตยสถาน  

๒. รายงานผลการด าเนินการที่แตล่ะคณะน าเสนอมีเพียง
ข้อมูล แต่ไม่มีตัวชี้วัดหรือการประมวลผลของข้อมูล จึงท า
ให้ไม่เกิดองค์ความรู้  เช่น การระบุข้อมูลของจ านวน
นักศึกษาที่จบการศึกษา แต่ไม่ระบุจ านวนนักศึกษาที่เข้า 
ศึกษาในแต่ละชั้นปีมีจ านวนเท่าไหร่ เป็นต้น 
   ๓. ควรเพิ่มเติมเรื่องค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๒ ประการ 
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
    

 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑.๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
โรงเรียนการเรือน (ต่อ) 
 

   ๔. ทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี จึงขอให้
ทุกคณะพัฒนาผลการประเมินให้มีระดับคะแนนมากกว่า 
๔.๕๐ คะแนน ส าหรับตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนที่อยู่ใน
ระดับพอใช้ควรพัฒนาให้มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น  
   ๕. การรักษาบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถเป็นสิ่งที่
ต้อง ให้ความส าคัญ มหาวิทยาลัยจึงควรปลูกฝังให้
บุคลากรมีความรักและความผูกพันต่อองค์กร 
    ๖. ควรเพิ่มเติมข้อมูลการด าเนินงานและแผนการ
ด าเนินงานในอนาคตที่แต่ละคณะน าเสนอไว้ในรายงาน
ผลการด าเนินงานของแต่ละคณะด้วย 
    ๗. คณะควรน าภารกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการ             
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการ               
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการวิจัย มาก าหนด
ร้อยละของความส าคัญในแต่ละด้าน เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และ
เป็นข้อมูลส าหรับการประชุม Retreat ที่มหาวิทยาลัยจะ
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ต่อไป 

 ๘ .  การด า เนินงานควรก าหนดเป้ าหมายและ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 

 ๙. ทุกคณะควรพัฒนาบัณฑิตให้มีทั้ งความเก่ง
ความสามารถ และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๓๐)/
๒๕๕๗  โดยไม่มีการแก้ไข  

 

๓. เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗  
      ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗     
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้ง
ผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว ได้แก่ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ และ
กองนโยบายและแผน  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
    
     

 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

               ตามที่ ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ที่ ๒๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๖/๒๕๕๗ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อท าหน้าที่ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและเรียบร้อยนั้น มหาวิทยาลัยเห็นควรแต่งตั้ง
อนุกรรมการ แทนผู้พ้นจากต าแหน่งจ านวน ๑ ราย ได้แก่ 
นางสาวชาลินี  ถนัดงาน เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
และเนื่องจากค าสั่งดังกล่าวข้างต้น มีการเปลี่ยนแปลง
รายนามของคณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายให้
เป็นปัจจุบัน 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
    ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ            ประธานฯ 
    ๒. ผศ.ดร. วิไล  ศรีธนางกูล           รองประธานฯ 
    ๓. รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย ์          อนุกรรมการ 
    ๔. นางสาวชาลินี  ถนัดงาน            อนุกรรมการ 
    ๕. ผศ. สนิท  ชุนดี                      อนกุรรมการ 
    ๖. นายธงชัย ศรดีามา                  อนกุรรมการ 
    ๗. นายยุทธนา สาโยชนกร             อนุกรรมการ 
    ๘. นายกิตติ  นีรมิตร                    อนุกรรมการ 
    ๙. นางสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ         อนุกรรมการ  
๑๐. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย           อนุกรรมการ     และ 
                                                และเลขานุการ 
๑๑. นายธนภูม ิมาประเสริฐ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวอัจฉราวรรณ  ประกิตธรรังษ ี ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวกันวิศา  สขุพานิช         ผูช้่วยเลขานุการ  
        ที่ ป ระชุ มมี ข้ อสั ง เกตและข้ อ เสนอแนะ ว่ า
มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความ
เสี่ยง ที่ประชุมเสนอให้ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ 
บุณยเกียรติ  เป็นประธานอนุกรรมการและเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อคณะท างานต่อไป 
 

๔.๒  การพิ จารณาการขอก าหนดต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์  
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. อนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
        ๑.๑ อาจารย์นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ตั้งแต่วันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทาง
วิชาการครบเป็นครั้งแรก 
        ๑.๒ อาจารย์รติวัลย์ วัฒนสิน ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ตั้งแต่วันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทาง
วิชาการครบเป็นครั้งแรก 
     ๒. ไม่อนุมัติการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ ราย 
 

๔.๓ พิจารณาการขอปิดหลักสูตรจ านวน ๒๕ หลักสูตร 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔.๔ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน ๒ สาขาวิชา 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปลี่ยนจาก อาจารย์    
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ เป็น อาจารย์ชยาพล ชมชัยยา      
    ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณา-     
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปลี่ยนจากรองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารี
รักษ์ เป็น ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ      
 

๔.๕ การพิจารณาขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับ
แผน การศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นประจ าภาคการศึกษาที่  ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

๔.๖ การพิจารณาขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับ
แผน การศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ 
เป็นประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

๔.๗ การพิจารณาแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
    ๑ .  มหาวิ ทยาลั ยควรมอบหมายหน่ วยงานที่
รับผิดชอบดูแล และหาวิธีการป้องกันการ Drop-out 

ของนักศึกษา เนื่องจากจะมีผลกระทบต่องบประมาณ
และรายได้ของมหาวิทยาลัย  
    ๒. ควรเพิ่มข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในปีก่อนหน้า 
เพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ โดยมีจ านวนนักศึกษาตาม
แผนรับตามนโยบาย แผนรับตาม มคอ. ๒ และสรุปจ านวน
ที่รับจริง  
 

๔.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย      
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๙  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า กรณีที่มีตารางแนบท้าย
ขอให้ระบุที่มาของเอกสารแนบท้ายไว้เหนือตารางแนบ
ท้ายทุกหน้าเพื่อความรอบคอบในการน าไปใช้งาน 

 



 -๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษา พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

๔.๑๑ การขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต 
      ด้วย มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมประชาคมสวนดุสิต 
“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ” 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.     
ณ อาคารรักตะกนิษฐ เพื่อสื่อสารการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนาความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าการเรือน -     
สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ชุมชนสวนอ้อย นิสิตนักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในส่วนกลาง 
จ านวนทั้งสิ้น ๘๓๐ คน ตลอดจนบุคลากรศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ศูนย์การเรียนและศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถรับชมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
การประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถาม   
และแสดงความคิดเห็น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นและ       
ข้อค าถามต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะสังเคราะห์ข้อมูลและน าเข้า
สู่การประชุม Retreat ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ การเปิดรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ 
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๓ 

       ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ท า
บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย
นักศึกษา ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มลฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
และโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการลุล่วงในรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ 
๒ เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอน าเสนอการเปิดรับ
นักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ ของโครงการ   
อบรมฯ รุ่นที่ ๓ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗- 

 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕.๓ สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
      ต ามที่  สภามหาวิ ทยาลั ย  ได้ มี ค า สั่ ง แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองและ
ให้ข้อเสนอแนะข้อบั งคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย นั้น โดย
จะมีกระบวนการออกกฎหมายในการยก (ร่ าง) ของ
คณะกรรมการด้านกฎหมาย (ในกรณีกฎหมายล าดับรองที่ออก
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗)หรือ
คณะกรรมการปรับปรุงร่าง  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต และกฎหมายล าดับรอง (ในกรณีกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
พ.ศ. ....) เมื่อกฎหมายฉบับใดพิจารณา แล้วเสร็จก็จะน าเสนอ
เข้าที่ประชุมรองอธิการบดี และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต เพื่อรับข้อเสนอแนะ
และปรับปรุ งแก้ ไขตามนโยบายการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย แล้วจึงน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ
กฎหมาย ต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนที่สภามหาวิทยาลัยฯ    
จะพิจารณาอนุมัติและให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๔ สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และ
เงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 
      มหาวิทยาลัย ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๔๑๕.๖๗ ล้านบาท และหักเงินสะสม
ร้อยละ ๒๐ จ านวน ๘๓.๑๓ ล้านบาท คงเหลือจัดสรรจ านวน  
๓๓๒.๕๔  ล้านบาท ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ขออนุมัติ
จัดสรรเงินเพิ่ม จ านวน ๑๔.๖๑ ล้านบาท รวมจ านวนเงิน
บ ารุงการศึกษาจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน ๓๔๗.๑๕ ล้านบาท 
และจัดสรรเงินรายได้อื่น จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท  รวมวงเงิน
จัดสรรทั้งสิ้น จ านวน ๔๖๗.๑๕  ล้านบาท  มหาวิทยาลัยมี
รายรับ - รายจ่าย ดังนี ้
     ๑. รับเงินจากนักศึกษา จ านวน ๔๖๗.๑๖  ล้านบาท และ          
มียอดค้างรับจากนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๑๓๑.๑๕  ล้านบาท  
     ๒. รับเงินจากรายได้อื่น จ านวน ๑๒๒.๔๓ ล้านบาท รวม
เป็นเงินรายรับจริงทั้งสิ้น ๕๘๙.๕๙ ล้านบาท     
     ๓. มีรายจ่ายจริง จ านวน ๔๘๗.๗๗ ล้านบาท ผลต่าง
รายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวน ๑๐๑.๘๒ ล้านบาท   

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 -๘- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕.๕ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
       ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗  (เป็นการประชุมคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี นั้น การประชุมดังกล่าวมีการพิจารณาเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  
      ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก ดร.ถนอม อินทรก าเนิด เป็น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ต าแหน่งที่ว่าง และขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายธาดา เศวตศิลา  
     อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอม
จากบุ คคลที่ ได้ รั บการคั ด เลื อกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗ ในการนี้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอชื่อ ดร.ถนอม 
อินทรก าเนิด  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๖ สรุปการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๐  
       ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ได้แก่ ดร.จักรพรรด ิวะทา นายนิคม ระวียัน ดร.พรชณิตว์  
แก้วเนตร และ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ได้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๐ 
จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ในวันที่ ๑,๒,๓,๗,๘,๑๐ 
ตุลาคม และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ นั้น 
      การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาและรายละเอียดที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งได้รับความรู้
จากวิทยากรซึ่ งเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตรงจากการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น   

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 -๙- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖. เรื่องอื่น ๆ  
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้ งต่อไป ครั้ งที่  ๑๒(๓๓)/๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

 
 
 
 

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


