
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๗ น. 

 

 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑  การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาค ข ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง พร้อมกันทั่วประเทศใน
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๗ ใน ๓๗๘ สนามสอบ โดยมีอัตรา
ว่างบรรจุได้ ๗,๓๗๔ อัตรา มีผู้มีสิทธิสอบ ๕๑๑,๓๗๔ คน 
ทั้งนี้ ได้ป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด โดยให้ผู้เข้าสอบ
แต่งกายด้วยเสื้อยืด ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวม
กางเกงวอร์มขายาว และไม่สวมรองเท้าและถุงเท้า ไม่
อนุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใดๆ ห้ามน า
กระเป๋าสิ่งของต่างๆ ตลอดจน หนังสือ ต ารา โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องมือและ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด     
เข้าห้องสอบเด็ดขาด 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ กรณีข่าวการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
      ตามที่  มหาวิทยาลัยมีส่ วนเกี่ ยวข้องในการจัด
สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งครูผู้ช่วยโดยมี ๒๘ เขตพื้นที่ ที่มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบ และจัดส่งผลคะแนนให้แต่
ละพื้นที่ที่รับผิดชอบจัดสอบเรียบร้อยแล้ว นั้น ซึ่งที่ผ่านมา
ไม่พบว่ามีการทุจริตหรือข้อพิรุธใด ๆ  ส าหรับกรณีข่าวที่มี
ผู้อ านวยการโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสอบที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สมุทรสาคร ซึ่งได้
มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๓  การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 
      ด้วยคุรุสภาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ครูที่ ได้ รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตจากคุรุสภา และมีผลการเทียบโอน หรือมีผลการ
ทดสอบความรู้ เพื่อให้ครบ ๙ มาตรฐาน ตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าหรับรายละเอียดการฝึกอบรม
จะน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๗  

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๒๔)/
๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข หน้า ๔/๑๙ วรรคสอง บรรทัดที่ ๔ 
ข้อความ “และมีกระทบต่อการตรวจ....” แก้ไขเป็น “และมี
ผลกระทบต่อการตรวจ......” 
 

๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ 
ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
      ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแจ้งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ การประชุมครั้งที่ ๒(๒๓)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้แก่ โครงการ
โรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ และการประชุมครั้งที่ ๓(๒๔)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา และส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์  
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติแต่งตั้ ง คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการโดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
๑. ศาตราจารย์พิเศษ ดร. สายหยุด จ าปาทอง   ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์       กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  นิยมวิทย ์           กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ติน  ปรัชญพฤทธิ ์           กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ธรีะ รุญเจริญ           กรรมการ 
 

 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  

 ๖. ศาสตราจารย์นราศร ี ไววนิชกุล           กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์ประนอม  โอทกานนท ์          กรรมการ 
๘. ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) แพทย์หญิงสกาวรัตน์ คณุาวิศรตุ 
                                                  กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ ์          กรรมการ 

 

๔.๒  การพิจารณารายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้  
   ๑. นางศิริพร กิจเกื้อกูล  
       สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
       ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา) 
  ๒. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) 
      สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) 
 

๔.๓ การพิจารณาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนวาระ เพื่อตรวจสอบกับหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) และ
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) เนื่องจากเป็นกลุ่มวิชาชีพครู
เหมือนกัน ซึ่งขณะนี้ทั้ง ๒ หลักสูตรอยู่ระหว่างการ 
ตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๔.๔  การพิจารณารายชื่ อวารสารที่ ไม่มีชื่ ออยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI แต่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖  
 

ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนวาระ เนื่องจากขอตรวจสอบข้อมูล
รายชื่อวารสารเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง 

๔.๕ การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ควรตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนและวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ ซึ่งรายชื่ออาจารย์จะต้องไม่ซ้ ากับ
หลักสูตรอื่นๆ เนื่องจากฐานข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใช้ในการตรวจสอบ จะเชื่อมโยงกับของ    
คุรุสภา 
    
 
 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ) ๒.  ควรตรวจสอบรายชื่ อ วิ ช าทั้ งภาษา ไทยและ

ภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบกับกลุ่มวิชาชีพครูของ
หลักสูตรอื่น เนื่องจากบางวิชาเป็นรายวิชาเดียวกัน แต่
ชื่อไม่สอดคล้องกัน 
   ๓ .  หลักสูตรที่ เกี่ ยวข้องกับสภาวิชาชีพ  ควรมี
หน่วยงานในการตรวจสอบความถูกต้องของค าและ
ข้อความที่ใช้ 
   ๔. ชื่อรายวิชาควรตรงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

  

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ     

๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมบุคลากรหน่วยงาน
สนับสนุน “จากแผนฯ สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ” 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น
เพื่อเป็นการสื่อสารแผลกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐) รวมทั้งสื่อสารการด าเนินงานตามพันธกิจและ
ความเชื่อมโยงของหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การ
ต่อสัญญาจ้าง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานสนับสนุน เกิดความชัดเจนและสอดคล้องต่อ
การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๑. ควรพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความช านาญการ 
   ๒. บุคลากรควรปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ าไปสู่งานวิจัย (Routine to Research) มีลักษณะ
คล้ายกับการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
หลายแห่งที่เริ่มด าเนินการแล้ว  
   ๓. ควรเพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานสาย
สนับสนุน  
   ๔. หน่วยงานสายสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่
เข้มแข็งและมีการท างานเชิงรุก 
    ๕. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประจ ายังมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
มีการลงนามความร่วมมือกับมาหวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     ๖. ผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔-
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
      คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดท า
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๓ ปี เพื่อเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานตามหน้าที่ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการด าเนินงานต่อไป 
 

๕.๓  สรุปรายงานผลการด า เนินงานสภาวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖   
      ด้วย มหาวิทยาลัย ได้จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
รวมมีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๘ ครั้ง ทั้งนี้สรุปรายงานฯ 
ดังกล่าว ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เรียบร้อยแล้ว  
 

 

๕.๔  หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) และแบบประเมินการรับรอง
ผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
      มหาวิทยาลัย ได้จัดท าหนังสือรับรองผลงานทาง
วิชาการ (ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) และ
แบบประเมินการรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ )  เพื่ อ ใช้ประเมินผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีเนื้อหา
ตามที่ผู้เสนอขอระบุไว้ในหนังสือรับรองหรือไม่ 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. แก้ไขข้อความในแบบฟอร์ม “โปรดระบุเครื่องหมาย
ถูก” แก้ไขเป็น “โปรดท าเครื่องหมายถูก” 
   ๒. หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการส าหรับผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรตัดข้อความ (ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ)   
 

๕.๕  (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อการ
บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสู่ความเป็นเลิศ  
      ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุม 
ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยมีความสนใจในการด าเนินงานของศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนาจากสภามหาวิ ทยาลั ย  และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึง
ก าหนดจัดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ งสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่  ๑๖-๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
    

๕.๖ รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย เผยแพร่ 
ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ  eDLRU  ส าหรับการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต 
     ด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินโครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอด และพัฒนาการ
ใช้สื่อ eDLRU ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม - 
บรมราชกุมารี มีผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี ๒๕๕๖
ประกอบด้วยการผลิตสื่อในระดับปฐมวัย เพิ่มขึ้น ๒๕ ตอน   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ควรต่อยอดโครงการ เนื่องจากเป็นการพัฒนา
บุคลากร และอาจเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
อีกด้วย 
   ๒. ควรท าให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อสั่งสมโอกาสและ
พัฒนาไปสู่กระบวนการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ 

 



 -๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
การผลิตสื่อในระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น ๗๒ 
ตอน น าสื่อไปเผยแพร่ให้กับครูที่สอนในระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลการประเมินกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการใช้สื่อ eDLRU พบว่าครูที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการ ร้อย
ละ ๙๐.๑๓  มีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๘.๒๕ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๘๙.๒๐       
 

 

๕.๗  รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ (ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
       กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการ
ด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนา
ทุนมนุษย์  ๒) การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
ต่างๆ ของบุคลากรประจ าตามสัญญาจ้ าง  ( เดือน
กรกฎาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  และ ๓) การเบิกจ่ายเงิน
นอกงบประมาณ ไตรมาส ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖. เรื่องอื่น ๆ    
๖.๑ การถอนที่สาธารณประโยชน์ ของศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
      ตามที่ นายธงชัย ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณา
การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “ลาดขโมยและ
ลาดชะโด” เน้ือที่ประมาณ ๑๗๕ ไร่ ๓ งาน ๖๒.๕ ตาราง
วา เพื่อใช้ เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เมื่อวันที่  ๑ เมษายน 
๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้เพิกถอนที่สาธารณประโยชน์ โดย
ให้มหาวิทยาลัยได้เข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ในการประชุม
ดังกล่าวได้รับค าแนะน าจากที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับทุกศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 



 -๗- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖. เรื่องอื่น ๆ  (ต่อ)  
๖.๒ รายงานการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความ
เสี่ยงโอกาสและความท้าทาย 
     ตามที่  มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ผู้แทนจาก
คณาจารย์ประจ า เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการเปิด
ภาคเรียน : ความเสี่ยงโอกาสและความท้าทาย เมื่อวันที่ 
๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง กมลทิพย์ โรงแรมเดอะ       
สุโกศล โดยการประชุมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์
ในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปิดภาคเรียนของประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ การเข้ารับการศึกษา การจบการศึกษา การเข้าถึง
การฝึกงานและการสมัครเข้าท างานในภาคธุรกิจ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
    โดยมีข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยจะก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงควรมีแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ไม่ใช่มุ่งเน้นที่เรื่องการตรวจสอบหรือเรื่องการเงิน
เท่านั้น ควรจัดท าความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์และ
จัดล าดับความส าคัญและแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร 
 
 

๖.๓ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕
(๒๖)/๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต 

    
    

 

 

 

                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 
 
 
 
 
 
 


