
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
------------------------------ 
เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.  

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
๑.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
จากรองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน 
หรือหัวส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ โดยมีรายนามดังนี้ 
       ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง        
รองอธิการบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
       ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอ่ืน
ที่เทียบเท่าคณะ ได้แก่ ดร.สุวิชชา เนียมสอน รักษาการแทน
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ รักษาการแทนผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๑.๒ พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากได้รับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (กรรมการ ป.ป.ท.) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓         
เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
 

ที่ประชุมมีมติรับรอง โดยไมม่ีการแก้ไข  

๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การติ ดตามข้ อสั ง เกตและข้ อเสนอแนะจาก                           
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่            
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อัตรา
เงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. …. 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 



 

-๒- 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังนี้    
   ๑) รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน          ประธานกรรมการ 
   ๒) ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า           กรรมการ 
   ๓) ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง                กรรมการ 
   ๔) ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ         กรรมการ 
   ๕) ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ         กรรมการ 
   ๖) รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์             กรรมการ 
   ๗) ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี                 กรรมการ 
   ๘) ดร.สุวิชชา เนียมสอน               กรรมการ 
   ๙) ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ     กรรมการ 
   ๑๐) ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์   เลขานุการ 
 

๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล 

ที่ประชุ มมีมติ อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง  ดร .จั กรพรรดิ  วะทา                
เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                
การบริหารงานบุคคล 
 

๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ             
ด้านกฎหมาย 
 

ที่ ป ระชุ มมี มติ อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง  ดร .บุญลื อ  ทองอยู่                
เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน           
๒ หลักสูตร ได้แก่  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔  และ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  ได้แก่  
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและ          
การประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอน         
ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ๔) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 



 

-๓- 

 

เรื่อง มติ/ความเหน็โดยย่อ 
๔.๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น า
ทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๘ แผนการรับและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบที่ ๔ รับกลางร่วมกัน (Admission 2) จ านวน ๙๐ คน 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๙ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา       
ทุกระดับการศึกษาอันเนื่ องมาจากผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   
  
    

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ การขอยกเว้นส าหรับนักศึกษา 
รหัส ๕๙ ที่จะส าเร็จการศึกษาและคาดว่าจะได้ปริญญา
เกียรตินิยม ประมาณ ๕๐๐ คน ที่ได้รับผลกระทบ            
จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จนมีผลท าให้ต้องใช้เวลาศึกษาเกินกว่า
เกณฑ์ก าหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

๕. ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๕.๒ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ 

 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๕.๓ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๕.๔ แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับ                     
การบริหารงานด้านวิชาการในสถานการณ์ไม่ปกติ 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 



 

-๔- 

  
           
 
 
                                                                                  (ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ) 
                                                       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
                   
นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง     
ผู้จัดท ามติ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
  
๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งต่อไป           
ครั้งที ่๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 


