
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑ หนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.๐๑/๐๕/๖๖๗  ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน 
การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
      ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ท าหนังสือยื่นเสนอรายงาน
การประเมินตนเองพร้อมเอกสารประกอบการรับรองสถาบัน 
การศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑       
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗       
ได้แจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ เป็นเวลา ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙)  
และเห็นชอบใหร้ับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จ านวน 
๙๐ คน/ปี และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสถาบันการศึกษาตาม
เงื่อนไขและประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมทั้งให้ยื่นเสนอรายงาน
การประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาต่อสภาการ
พยาบาลเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาครั้งต่อไปภายใน ๖ 
เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐       

ที่ประชุมรับทราบ 
    
 

 

๑.๒ หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๘๖๖ ลง
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งผลคะแนนการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการประมวลผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
จากกระทรวงต้นสังกัด ผลการประเมินตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA 
Online และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ตาม 

 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ต่อ)  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง  
ของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเบื้องต้นแล้วจึงขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โปรดด าเนินการตรวจสอบและ 
แจ้งยืนยันคะแนนกลับไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า 
ส่วนราชการยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้แจ้งซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนนรวม ๔.๕๓๔๔ คะแนน 

 

 

๑.๓ หนังสือส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ ทปอ.มรภ. ๑๓๑/๒๕๕๗ เรื่องก าหนดการงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ตามที่ ได้รับแจ้งจากกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่า ตามที่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณีย-
กิจแทนพระองค์ในการเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ซึ่งก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือในวันที่  ๒-๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๗   

 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๔ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว๔๖๙/
๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๒๐  
      ด้วยสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีหลักสูตร 
“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ส าหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย รุ่น ๒๐ รวม ๘ วัน ในวันที่ ๑,๒,๓,๗,๘,๑๐ 
ตุลาคม และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลียนทัศนะ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรด้านธรรมาภิบาลใน 
การก ากับดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และประเด็นท้าทายต่าง ๆ  ของการก ากับดูแลที่ดี 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 
 

 
 

 

 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑.๕ หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ที่ สสมท.
๐๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญ           
ส่งเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมฝึกอบรม 
       ด้วย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมงานเลขานุการสภาสถาบันศึกษา รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ 
๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นทั้ง       
ด้านแนวคิด แนวปฏิบัติที่เจาะลึก ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
กับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

๑.๖ รายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   ๑. ควรจัดเรียงล าดับความส าคัญของเป้าประสงค์โดยให้
ความส าคัญเป็นแหล่งความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
คณาจารย์และนักศึกษาให้มากที่สุด การบริหารงานเชิงกลศาสตร์ 
ด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ด้านอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการพึ่งตนเอง 
และการรองรับกิจกรรมที่จะเกิดในอนาคต (AEC) ตามล าดับ 
   ๒. ควรมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ก ากับดูแลงานเชิงพาณิชย์ 
ที่รองรับการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
   ๓. หน่วยงานควรสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ๔. ควรเพิ่มเติมข้อมูลโครงการโรงสีข้าวโดยเน้นเนื้อหาที่เป็น
ความร่วมมือและการเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
   ๕ ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเชื่อมโยงการท างานให้เกิด
ความครอบคลุมในทุกด้าน 
   ๖. ส านักกิจการพิเศษควรเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ
นโยบาย ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพและกระบวนการของ
หน่วยงานในก ากับ  
   ๗. ขอให้ตรวจสอบค าถูกและค าผิดก่อนการพิมพ์เผยแพร่  
   ๘. การรายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการพิเศษครั้ง
ต่อไปควรเป็นการรายงานการก ากับ ควบคุมมาตรฐานและ
คุณภาพของหน่วยงานในก ากับ และควรน าเสนอข้อมูลใน
ลักษณะที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่นการ
จัดระบบครัว เป็นต้น  
   ๙. หน่วยงานควรจัดท าแผนปฏิบัติ (Road Map)  
 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗  
โดยมีการแก้ไข หน้า ๗/๑๙ ดังนี ้
    ๑. วรรคสอง บรรทัดที่ห้า ...จ านวน ๔ คือ แก้ไขเป็น จ านวน 
๔ คน คือ 
    ๒. วรรคสาม และวรรคสุดท้าย บรรทัดที่สอง...ในกรณีที่
คะแนนเท่ากันจะเรียงตามล าดับตัวอักษร แก้ไขเป็น ในกรณี        
ที่คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการจับฉลากเพื่อจัดล าดับ  

๓. เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗       
      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา-
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ซึ่งหน่วยงานที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเลขานุการสภาวิชาการ หน่วยงานที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
      ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  มีมติเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ 
จ านวน ๑๕ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและจัดล าดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
ที่เหลือเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑๓ คน  
     คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อจ านวน 
๑๕ คน ได้รับความยินยอมจ านวน ๑๔ คน ไม่ให้ความยินยอม
จ านวน ๑ คน คือ ศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ ธานีรัตน์ ด้วยเหตุ
เรื่องสุขภาพ คณะกรรมการสรรหาจึงแจ้งขอความยินยอมจาก
บุคคลตามบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับ
ถัดไป คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต ซึ่งได้ตอบรับให้ 
ความยินยอม รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบจ านวน ๑๕ คน    
ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมี
รายนามดังนี ้
 ๑. ผศ.เฉิดฉิน  สกุปลั่ง                   ประธานกรรมการ 
 ๒. พันเอกประเชิญ ไชยกิจ              รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายคมวรเดช  เหรียญทอง          กรรมการ 
 ๔. นางณชนก  แซ่อึ้ง                     กรรมการ 
 ๕. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรยีวกุล       กรรมการ 
 ๖. พลเอกจิระ  โกมทุพงศ ์              กรรมการ 
 ๗. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ์            กรรมการ 
 ๘. นางเฉลิมศร ี สิงหะพันธ์             กรรมการ 
 ๙. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์         กรรมการ 
 ๑๐. นายประสิทธิ์  อัคคะประชา        กรรมการ 
 ๑๑. นายรายินเดอซิงห์  สจัจเทพ     กรรมการ 
 ๑๒. นายตลับ  เพชรรัตน ์               กรรมการ 
 ๑๓. นายสุรพงษ์  วงศ์พลบั             กรรมการ 
 ๑๔. นายกิตติศักดิ ์ กาญจนครุฑ     กรรมการ 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับดังกล่าว
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุม
ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่
ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็น
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
ประธานเลือกรองประธาน ๑ คน คือ พันเอกประเชิญ 
ไชยกิจ และเลขานุการ ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อุทิศ เชาวลิต 

๑๕. ประธานสภานักศึกษา             กรรมการ  
๑๖. นายกองคก์ารนักศึกษา            กรรมการ 
๑๗. ผศ. ดร.อุทิศ เชาวลิต               กรรมการและเลขานุการ 

 

๔.๒ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการสภาวิชาการประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
   ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๘ คน 
เป็นกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี ้ 
       ๑.๑ ดร. โฉมยง  โต๊ะทอง 
       ๑.๒ ศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร. พัชรา  สินลอยมา 
       ๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู  สุขารมณ ์
       ๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  ธาระวานิช 
       ๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ชุติมาสกุล 
       ๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร. สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ 
       ๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ 
       ๑.๘ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
   ๒. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ   

 

๔.๓ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
   ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๒ คน 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายนามดังนี้  
        ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริิรตัน์ นีละคุปต ์
        ๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล  ธนะโสภณ 
   ๒. อนุมัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

๔.๔ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา          
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 

 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 

 



 -๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๕ การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคุรุสภา  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 

 

๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร 
๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  

 

๔.๗ การรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร 
๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ การเปิดสอนตามแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสวนดุสิต 

 

๔.๘ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
     

 

๔.๙ การพิจารณาขอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ การขอปิดหลักสูตร (แบบมี
เงื่อนไข) จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
   ๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐      
   ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   ๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 



 -๗- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๑๐ การพิจารณาผลการประเมินของผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ จ านวน ๒ คน  

ที่ประชุมมีมติ อนุมตัิ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี ้
   ๑. อาจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์  ตั้ งแต่วันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่ งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
   ๒. อาจารย์จันทร์แรม เรือนแป้น ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทาง
วิชาการครบเป็นครั้งแรก 

 

๔.๑๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย          
กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
    โดยมีข้อแก้ไข ข้อ ๖ (๒) (ก) แก้ไขเป็น (ก) เป็นผู้ที่อยู่
ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นจากแหล่งทุนอื่นเต็มจ านวน หรือ
อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติตามสัญญา
รับทุนอื่น 

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น ในรอบระยะเวลา ๑ ปี         
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑            
ซึ่งก าหนดให้อธิการบดี มีอ านาจและหน้าที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่  การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลัก “สานต่องาน ตามศักยภาพ สร้าง
ความเป็นเลิศ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

๕.๒ รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รอบสอบคัดเลือก (รับตรง) และรอบสอบคัดเลือก (รอบทดแทน 
ผู้สละสิทธิ์) 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่าควรจัดท าข้อมูลแผนรับ
ตามหลักสูตร แผนรับตามนโยบาย และจ านวนนักศึกษาที่
รายงานตัว โดยให้น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งต่อไป  

 

 

 

 

 



 -๘- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
๕.๓ สรุปโครงการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อการบริหาร              
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสู่ความเป็นเลิศ 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยควรมีการ
สังเคราะห์ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมฯ 
แจ้งไปศูนย์การศึกษาต่าง ๆ  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

๖. เรื่องอื่น ๆ    
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๗(๒๘)/

๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต 

 

 

   

 

 

 

                                                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรธีนางกูล) 
                                                                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 
 
 
 


