
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

คร้ังท่ี ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ 

วันศุกรท่ี  ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  

ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

__________________________ 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. นายมานจิ สุขสมจิตร นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ    

     ประธาน 

๒.  นายนคิม กฤษณรังคุณ ผูทรงคุณวุฒ ิ  อุปนายกสภา 

๓. ศาสตราจารย ดร.สายหยุด จําปาทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๔.  นางอรสา คุณวัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๕. ดร.บุญลอื ทองอยู ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๖. นายนคิม ระวยีัน ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๗. นายณรงคศักดิ ์ ภูมศิรสีอาด ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๘. นายเสกสรรศ รอยลาภเจรญิพร   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๙. ดร. จักรพรรดิ วะทา ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๐. นายวัชรกติ ิ วัชโรทัย ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๑. รองศาสตราจารย ดร.ศโิรจน ผลพันธนิ อธกิารบดี  กรรมการสภา 

๑๒. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

     กรรมการสภา 

๑๓. รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ   จุฑาภัทร ผูแทนผูบริหาร  กรรมการสภา 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ  จันทรเจรญิ ผูแทนผูบริหาร  กรรมการสภา 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยเฉดิฉนิ สุกปลั่ง ผูแทนผูบริหาร  กรรมการสภา 

๑๖. นายสวงค บุญปลูก ผูแทนผูบริหาร  กรรมการสภา 

๑๗. รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผูแทนคณาจารย กรรมการสภา 

๑๘.  รองศาสตราจารย ดร.สรรเสรญิ  อนิทรัตน ผูแทนคณาจารย กรรมการสภา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณ ี   สวนเพลง ผูแทนคณาจารย กรรมการสภา 

๒๐.  นายปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล ศรธีนางกูล เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๒     

รายนามคณะกรรมการท่ีไมมาประชุม 

๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ ์ บุณยเกยีรติ ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๒. ศาสตราจารยประหยัด พงษดํา ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๓. ดร.จรนิทร  สวนแกว ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการ 

                                                                           มหาวทิยาลัย              กรรมการสภา 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธกิารบดฝีายกจิการศูนยการศกึษา 

๒.    ดร.สุวมาลย มวงประเสรฐิ ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี 

๓. ดร.สฤษดิ์ ธัญกจิจานุกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมาย 

๔.   นายธนภูมิ มาประเสรฐิ นติกิร กองกฎหมาย      

๕. ดร.ขวัญนภา                       สุขคร ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ ลําปาง 

๖.    ดร.สริวัลภ                            เรอืงชวย ตูประกาย  อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

     สาขาวชิาสิ่งแวดลอมเมอืงและอุตสาหกรรม 

๗. ดร.พันชัย เมนฉาย อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

      สาขาวชิาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม 

๘.  นางมนตนัทธ นาคนยิม  หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน 

๙.  นายอมรเทพ สบีุญเรอืง  ผูจัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ 

๑๐. นางสาวนัยรัตน เสมสวาง  หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวทิยาลัย            

                                                                             ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

๑๑. นางจันทรา เลศิอนันต  ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุมัติที่ประชุมนําวาระที่ ๔.๑ วาระการพิจารณาเลือกบุคคล

เปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตขึ้นพิจารณากอน ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะอยูในการ

ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียมิได เวนแตที่ประชุมจะมีมติอนุญาตใหอยูที่

ประชุมเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง  และเพื่อใหวาระการประชุมเลือกบุคคลเปนนายกสภามหาวิทยาลัยเปนไป

ดวยความเรยีบรอย ถูกตอง และโปรงใส ที่ประชุมจึงมมีตใิหนําวาระที่ ๔.๑ นําเสนอเปนวาระแรก และเชิญ 

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธานการประชุมแทน นายมานิจ  สุขสมจิตร นายก

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ซึ่งเปนผูมสีวนไดเสยี 
 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๓     

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา  
 

                  ๔.๑ การพิจารณาเลอืกบุคคลเปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

           สรุปเรื่อง ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาเลือกบุคคลเปนนายก

สภามหาวทิยาลัย โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ดวย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดครบวาระการดํารงตําแหนง   

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย จึงไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๘/

๒๕๕๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔   

เพื่อทําหนาที่ดําเนนิการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ดังนี้             

 การประชุม ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อจัดทําประกาศ

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาเพื่อใหไดมาซึ่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยเปนการเสนอชื่อ การกําหนดระยะเวลาใหมีการเสนอช่ือ 

กําหนดผูมสีทิธิ์เสนอช่ือ และกําหนดใหมีการประชาสัมพันธหลายชองทางอยางเปดเผยและเปนที่รับทราบ

โดยทั่วกัน 

 การประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณารายช่ือ         

ผูไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับการสรรหาเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีผูไดรับการ

เสนอช่ือเขารับการสรรหาเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน ๑ ราย คือ นายมานิจ สุข

สมจิตร จากการเสนอช่ือของหนวยงานในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จํานวน ๙ หนวยงาน 

และบุคลากร จํานวน ๕๒ คน  

     คณะกรรมการสรรหาฯ ไดตรวจสอบเอกสารการเสนอช่ือของผูมีสิทธิ์เสนอช่ือ  

ซึ่งเปนไปอยางถูกตองตามประกาศคณะกรรมการสรรหากําหนด และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู

ที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับการสรรหาเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแลว ปรากฏวา นาย

มานิจ สุขสมจิตร เปนผูที่มีคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอยางครบถวนตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔ 

ประกอบกับ นายมานจิ สุขสมจิตร ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตมาแลว ๑ วาระ และปฏิบัติหนาที่ดวยดีอยางยิ่ง สามารถบริหารกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนดุสิตใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังอุทิศเวลาใหแกกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อยางเต็มกําลังความสามารถ  โดยประจักษชัดแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสังคม



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๔     

เสมอมา จึงเปนผูที่มีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะไดรับการเสนอชื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดํารง

ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเปนเอกฉันทใหเสนอช่ือ 

นายมานจิ สุขสมจิตร เขารับการพจิารณาเปนนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

    ทั้งนี้ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๖ ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติตามขอ ๔ 

จํานวนไมเกินสามคน แลวจัดทําบัญชีรายช่ือเรียงตามลําดับอักษร พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใช

ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอ

พรอมความยนิยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพื่อพิจารณา เลือกบุคคลตาม

บัญชีรายช่ือเปนนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สวนดุสิต วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖ และขอ 

๒๗ โดยที่ประชุมมีมติใหออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเปนการลงคะแนนลับและ

กรรมการที่อยูในที่ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด ๑๘ คน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน ๑ ราย คอื นายวัชรกิติ  วัชโรทัย เขาประชุมภายหลังจากการนับการลงคะแนนเสร็จ

เรยีบรอยแลว จึงไมไดนับ นายวัชรกติ ิ วัชโรทัย รวมอยูดวย) 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหตัง้กรรมการนับคะแนน จํานวน ๓ ราย คอื 

 ๑. นายเสกสรรศ รอยลาภเจรญิพร   

 ๒. ดร.จักรพรรด ิ วะทา    

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณ ี สวนเพลง  

 การเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยมีการลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยที่ประชุมเลือก นายมานิจ สุขสมจิตร 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๘ เสยีง) ใหเปนนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก นายมานิจ สุขสมจิตร เปนนายกสภามหาวิทยาลัย          

ราชภัฏสวนดุสติ 
   

 การประชุมวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลเปนนายกสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว  ที่ประชุมจึงไดเรียนเชิญ นายมานิจ  สุขสมจิตร  นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานการ

ประชุม  เพื่อดําเนนิการตามระเบยีบวาระการประชุมตอไป 
 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๕     

ระเบยีบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
  

๑.๑ การขอเลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 คร้ังท่ี ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔  
         

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอเลื่อนกําหนดการประชุม

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ครัง้ที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ โดยมรีายละเอยีดดังนี้  

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย        

ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  นั้น เนื่องจากปญหาการเกิด         

อุทกภัย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติประกาศให วันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนวันหยุดราชการ                

 ทัง้นี้ เพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัย

จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ เปนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การขอเลื่อนกําหนดการประชุมสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ครัง้ที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

                  ๑.๒ ผลกระทบจากสถานการณนํ้าทวมและการเตรยีมการแกไขปญหาของ

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
   

           สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมเรื่อง 

ผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมและการเตรยีมการแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี

สาระสําคัญดังนี้  

 สถานการณน้ําทวม เริ่มตั้งแตตนเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ มีผลกระทบจาก                

ทางภาคเหนือจนมาถึงภาคกลาง ของประเทศ ในสวนของภาคเหนือมีศูนยการศึกษานอกที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน ๒ แหง ไดแก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง และ พิษณุโลก            

ซึ่งศูนยพิษณุโลกยังไมไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว และมหาวิทยาลัยไดงดการเรียนการสอน         

ในสวนของโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นฯ และไดใหการชวยเหลือ

นักศกึษาที่ไดรับผลกระทบในดานตาง ๆ ดัวย  

 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่เสี่ยง ไดแก ภายในมหาวิทยาลัย ศูนยวิทยาศาสตรฯ ถนน          

สิรินธร บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยการเรียนระนอง ๒ และศูนยการเรียนรางน้ํา ซึ่งไดมีการเตรียมการปองกันพื้นที่

ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร และบัณฑิตวิทยาลัย โดยทําการกั้นกระสอบทราย

และแผนสมารทบอรด ในบริเวณตาง ๆ ที่มีความเสี่ยง สําหรับศูนยวิทยาศาสตรฯ ถนนสิรินธร เปนแหงแรก          



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๖     

ที่ไดรับผลกระทบและมีระดับน้ําสูงถึง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร รถยนตไดรับความเสียหายจํานวน  ๗ คัน 

ตลอดจนนักศึกษาจีน และนักศึกษาพยาบาล ที่อยูบริเวณหอพักในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดอพยพโดย

สงไปยังศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี และตอมาไดปดศูนยวิทยาศาสตรฯ เนื่องจากรถยนตไมสามารถ

ผานเขาออกได หากผานเขาออกตองใชเรือเปนพาหนะในการเดินทางซึ่งเปนไปดวยความยากลําบาก  

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญ อาศัยอยูในพื้นที่ที่ประสบภัย มหาวิทยาลัย            

จึงไดจัดพื้นที่ในสวนของโรงแรมสวนดุสิตเพลส และอาคารโรงยิม เปดเปนศูนยรับรองผูประสบภัยน้ําทวม

สําหรับบุคลากร และนักศึกษา พรอมทั้งบริการอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อบรรเทาความ

ทุกขและเยียวยาอยางเต็มความสามารถ โดยมีสํานักงานอธิการบดีเปนผูประสานงานโดยตรง และไดรับความ

ชวยเหลือจากศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ในการจัดหาเรือสําหรับใชเปนพาหนะในการเดินทางเพื่อใหการ

ชวยเหลอืบุคลกรและเจาหนาที่ของมหาวทิยาลัย รวมทัง้ยังไดรับการจัดหาน้ําดื่ม 

 มหาวิทยาลัย เลื่อนการเปดภาคเรียนเปนวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔           

นักศึกษาสวนใหญจะไดรับผลกระทบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาหลักเกณฑการชวยเหลือในสวนตาง ๆ 

เทาที่มหาวิทยาลัยจะใหความชวยเหลือได โดยเฉพาะในสวนของทุนการศึกษาสําหรับเปนคาใชจายใน

ชีวติประจําวัน ซึ่งมหาวทิยาลัยจะพจิารณาดําเนนิการตอไป 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ ผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมและ

การเตรยีมการแกไขปญหาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ วามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมการและจัดการอยาง

เปนระบบรวมทั้งมกีารวางแผนสําหรับการฟนฟู ในดานตาง ๆ อาท ิอาคารสถานที่ บุคลากร และนักศกึษา  
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

     ๑.๓ การถวายผาพระกฐนิพระราชทาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

         สรุปเรื่อง       เลขานุการสภามหาวทิยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมรีายละเอยีดดังนี้  

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กําหนดการถวายผาพระกฐินพระราชทาน         

ณ วัดพุทธรัตนาราม เมืองฟอรทเวิรธ มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม 

๒๕๕๔ โดยมยีอดเงินบรจิาคเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๘,๔๐๔ บาท (หาแสนสามหมื่นแปดพันสี่รอยสี่บาทถวน) 
  

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๗     

                   ๑.๔ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มมีตรัิบรองชื่อปรญิญา 

 ดุรยิางคศาสตรบัณฑิต ของวทิยาลัยดุรยิางคศิลป มหาวทิยาลัยมหิดล 
   

           สรุปเรื่อง นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานที่ประชุมนําเสนอที่ประชุมเรื่อง คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.) มีมติรับรองช่ือปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัย 

มหิดล ซึ่งมีผลใหทั้ง ๗ หลักสูตร ไดรับการรับรองอยางถูกตองและนักศึกษาไดรับปริญญาในช่ือดุริ-

ยางคศาสตรบัณฑติ 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)             

มมีตรัิบรองช่ือปรญิญาดุรยิางคศาสตรบัณฑติ ของวทิยาลัยดุรยิางคศิลป มหาวทิยาลัยมหดิล 
 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ใหกองกฎหมาย ศึกษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน

กรณศีกึษา  
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

                  ๑.๕ การประชาสัมพันธ “เลอืกเรยีนอะไร..ในมหาวทิยาลัยไหน.. 

 ถึงจะไมผดิหวัง” ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   

           สรุปเรื่อง นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานที่ประชุมนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การประชาสัมพันธ 

“เลอืกเรยีนอะไร..ในมหาวทิยาลัยไหน..ถึงจะไมผิดหวัง” ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ

เปนการตรวจสอบขอมูลและใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ กอนเลือกเรียนโดยตรวจสอบได

ที่ www.mua.go.th ซึ่งตพีมิพในหนังสอืพมิพทุกฉบับ 
  

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การประชาสัมพันธ “เลือกเรียนอะไร.. ใน

มหาวทิยาลัยไหน..ถงึจะไมผิดหวัง” ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ๑.๖ รายงานผลการดําเนินงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน  ศูนย

การศกึษานอกที่ตัง้ ลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมสีาระสําคญัดังนี้  

http://www.mua.go.th/


รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๘     

  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปดดําเนินการ          

โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนในทองถิ่น ชุมชนที่ตองการศึกษา ฝกอบรม 

ในสาขาวิชาตางๆ ที่ตองการ รวมทั้งการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

เปนสถาบันที่เขาถึงชุมชน ตลอดจนเปนแหลงการวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม ตลอดระยะเวลาในการ

ดําเนินงานที่ผานมาศูนยไดดําเนินงานครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย  จนเปนที่ยอมรับในชุมชนและพื้นที่ ๘ 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปจจุบันศูนยลําปางมีแนวโนมการเติบโตและการขยายตัวเชิงรุก โดยจัดตั้ง โรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยลําปาง เพื่อเปนแหลงเรียนรูและองคกรหลักดานปฐมวัย

ในภาคเหนือ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ไดเปดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๔ 

สาขา คอื  

  ๑) ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย  

  ๒) วทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอุตสาหกรรมอาหารและการบรกิาร  

   ๓) บัญชีบัณฑติ (บช.บ) สาขาวชิาการบัญชี  

                      ๔) บรหิารธุรกจิบัณฑติ  (บธ.บ)  สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ 

 การดําเนนิงานของศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ ลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดรับการ

ตรวจประเมนิคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการของมหาวทิยาลัย มผีลการประเมินอยูระดับดีมาก คะแนน 

๔.๖๗ และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มผีลการประเมนิอยูในระดับดี ๔.๓๓  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานศูนยการศึกษานอก

ที่ตัง้ ลําปาง ประจําปการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรมกีารวางแผนการดําเนนิงานที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา 

 ๒. ควรเพิ่มเตมิขอมูลของเงินงบประมาณเพื่อใหเกดิความสมบูรณของเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

๓. ควรเผยแพรประชาสัมพันธ โดยมุงเนนเรื่องการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เพื่อสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๔. โครงการลําปางสูมรดกโลก เปนโครงการที่ดีที่มีการจัดทําแผนแมบทเพื่อเสนอชื่อขอขึ้น

ทะเบียนมรดกโลก จึงควรแสดงใหเห็นถึงผลที่ไดรับจากโครงการดังกลาววาสามารถนําไปตอยอดในเรื่อง

ใดไดบาง และขณะนี้มกีารดําเนนิการในขัน้ตอนใด 

 ๕. บทสรุปผูบรหิารควรเปนการสรุปจากภาพรวมของเนื้อหาทั้ง ๖ สวน มิใชเปนการสรุปเฉพาะ

สวนของบรบิทของศูนยการศกึษาฯ  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๙     

 ๖. จํานวนนักศึกษาที่เปดการเรียนการสอนบางสาขาวิชามีจํานวนนอยจะทําใหเกิดความคุมคา

หรอืไม 

 ๗. ความเช่ือมโยงในการบริหารจัดการหลักสูตรตาง ๆ ระหวางสวนกลาง (ในมหาวิทยาลัย) 

และศูนยการศกึษาฯ ควรเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

 ๘. ศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ ลําปาง มกีารเตรยีมแผนการประชาสัมพันธการรับนักศกึษาอยางไร 

 ๙. เนื่องจากมีสิ่งปลูกสรางเปนจํานวนมาก ศูนยการศึกษาฯ ควรมีการจดทะเบียนสัญญาเชา

พื้นที่กับกรมที่ดนิ 

 ๑๐. โครงการพัฒนาระบบการพิมพอักษรธัมมคําเมือง เปนโครงการที่ควรเผยแพรประชาสัมพันธ 

 ๑๑. ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนปมหามงคล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ หากมีการขยายพื้นที่และมีการปรับปรุงอาคาร

เรียน  ควรขอพระราชทานตราเทิดพระเกียรติฯ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและเปนสิริมงคล                      

แกมหาวทิยาลัยและจังหวัดลําปาง  

 ๑๒. มหาวิทยาลัยควรเผยแพรความเปนโรงเรียนการเรือนที่เกาแกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสติไปสูจังหวัดลําปางหรือจังหวัดตาง ๆ ทีใ่กลเคยีงใหไดทราบ 
 

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 ๑. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง จัดการเรียนการสอน ๔ สาขาวิชา ไดแก ๑) ศึกษาศาสตร

บัณฑิต (ศษ.บ) สาขาการศึกษาปฐมวัย ๒) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาอุตสาหกรรมอาหารและ

การบริการ  ๓) บัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาการบัญชี และ ๔) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ซึ่งไดรับการตอบรับจากนักศึกษาเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของโรงเรียน

สาธติละอออุทศิ นักศกึษาภาคปกติ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และโครงการ

ความรวมมอืกับกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นฯ ซึ่งรวมแลวมนีักศกึษาประมาณ ๓๐๐ คน และแนวโนม

การเพิ่มขึ้นของนักศกึษาเปนไปดวยด ีซึ่งพจิารณาไดจากการชําระคาลงทะเบยีนยนืยันสทิธิ ์ 

 ๒. การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง มีการดําเนินงานแบงออกเปน ๒ ชวง 

ไดแก ชวงที่ ๑  ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘ เปนการจัดการเรียนการสอน และชวงที่ ๒ ตั้งแต ป พ.ศ. 

๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ซึ่งไมมีการเปดรับนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายปดรับนักศึกษา แตจัดการ

เรยีนการสอนสําหรับนักศึกษาคงเหลืออยู โดยตอมาไดเริ่มเปดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓. การประชาสัมพันธการรับนักศกึษามกีารดําเนนิการมาอยางตอเนื่องและทั่วทั้งภาคเหนือแลว

ในขณะนี้ ซึ่งมนัีกศกึษาสวนหนึ่งทีส่นใจสมัครเรยีนกับทางมหาวทิยาลัยแลวจํานวนหนึ่ง  

 ๔. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ไดดําเนินการจดทะเบียนสัญญาเชาพื้นที่กับกรมที่ดิน

เรยีบรอยแลว    



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๐     

 ๕. โครงการพัฒนาระบบการพมิพอักษรธัมมคําเมอืง ฯ เปนโครงการความรวมมือในการพัฒนา

บุคลากรระหวางสภาวัฒนธรรมและมหาวทิยาลัย รวมทัง้เปดโอกาสใหผูที่สนใจสามารถศกึษาและใชงานได 
 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี กลาวเพิ่มเติมวา การดําเนินการของศูนย

การศกึษานอกที่ตัง้ ลําปาง เดมิใชพื้นที่ของโรงเรยีนลําปางพาณชิยการและเทคโนโลยี ซึ่งมีพื้นที่กวางขวาง

สามารถขยายการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาไดกวา ๖๐๐ คน ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดหมด

สัญญาการเชาพื้นที่และมหาวิทยาลัยไมไดตอสัญญา จึงตองหยุดการรับนักศึกษาเพื่อเตรียมการในดาน

พื้นที่อื่นในการรองรับ และไดปดศูนยลําปาง ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ แตเนื่องจากมีนักศึกษาที่เหลืออยู

มหาวทิยาลัยจึงตองดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนใหนักศกึษาจนกวาจะจบหลักสูตร  

 ดานบุคลากรของศูนยลําปาง มคีวามเขมแข็งและความรักตอองคกรจึงมีการตอสูกับปญหาและ

อุปสรรคในดานตาง ๆ และไดรวมมือ รวมใจ โดยการเริ่มพัฒนาศูนยฯ ขึ้นมาใหมโดยเริ่มจากสิ่งที่

มหาวทิยาลัยมคีวามเข็มแข็ง จึงไดจัดการเรยีนการสอนในระดับอนุบาลโดยจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ซึ่งไดลงนามความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นฯ ในการพัฒนาบัณฑิตสายการศึกษา

ปฐมวัย และขยายไปสูระดับประถมศึกษาโดยทําความรวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่และรวมพัฒนาใหเปนไป

ในแนวทางเดยีวกันกับมหาวทิยาลัย  

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปนี้ ไดแกจํานวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้นทําใหพื้นที่ที่มีอยูไมเพียงพอในการ

รองรับการจัดการศึกษาที่จะตองมีการขยายเพิ่มจํานวนนักศึกษา ทั้ งในสวนของอนุบาลและ                 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพิจารณาขยายพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนซึ่ง

ขณะนี้อยูระหวางดําเนนิการ   
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง นําขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการใชประกอบการดําเนนิงานตอไป 
  

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

           สรุปเรื่อง ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๔    

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสติ นัน้ ในการนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเรยีบรอยแลว 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙

(๓๖)/๒๕๕๔ 
 

 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๔ โดยแกไขดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๑     

 ๑. หนา ๑๖/๒๕ บรรทัดที่ ๖ ...ซึ่งจะคลอมกับปการศึกษา.. แกไขเปน ...ซึ่งจะครอมกับป

การศกึษา... 

 ๒. หนา ๒๔/๒๕ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ...(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) 

แกไขเปน ... (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
   

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  
 

   ๓.๑ รายงานขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวทิยาลัย  

 คร้ังท่ี ๙(๓๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 

            สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานขอเสนอแนะจากการ

ประชุมสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่              

๙(๓๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต           

นั้น ในการนี้ ที่ประชุมไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ เรื่องการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากบัณฑิตคณะ

พยาบาลศาสตร มโีอกาสในการใหบรกิารคนไขที่เปนชาวตางชาติ หากสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได

ดีแลวจะเปนมูลคาเพิ่มใหกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีกดวย ซึ่งสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ไดมี

หนังสือแจงไปยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตามบันทึกขอความเลขที่ สลส. ๕๙๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อรับทราบและดําเนินการตอไป  
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานขอเสนอแนะจากการประชุม             

สภามหาวทิยาลัย ครัง้ที ่๙(๓๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ   
   

                  ๓.๒ ขอมูลรายละเอยีดตราวังสวนดุสติ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ 
 

            สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมเรื่อง ขอมูล

รายละเอยีดตราวังสวนดุสติ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ตามที่ ไดมีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตราวังสวนดุสิต ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นั้นมหาวิทยาลัย ไดจัดทํา

รายละเอยีดขอมูลเพิ่มเตมิ โดยมขีอเสนอแนะในการออกแบบตราสัญลักษณมหาวทิยาลัยสวนดุสิต ในการ

นี้ มหาวทิยาลัยจึงไดมอบหมายใหกราฟฟคไซท จัดสรางแบบจําลองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตอไป

  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๒     

 จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ ขอมูลรายละเอียดตราวังสวนดุสิต ในสมัย

รัชกาลที่ ๕ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา  
 

 ๔.๒ การพจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสิ่งแวดลอมเมอืง 

และอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
     

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตร         

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔           

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ซึ่งไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ที่

ประชุมมีมติใหความเห็นชอบและใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และใหนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวชิาการเรยีบรอยแลว 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

 ๑. ควรทบทวนตารางงบประมาณตามแผน ทั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายในสวน

ของงบดําเนินงาน เนื่องจากยังมตีัวเลขทีย่ังไมถูกตอง 

 ๒. หลักสูตรมีความเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 

๒๕๕๑ เมื่อศกึษาจนจบการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพไดหรอืไม 

 ๓. ควรเพิ่มเติมแบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็น และความตองการบัณฑิตฯ ในภาคผนวก

เพื่อความสมบูรณของเนื้อหา 

 ๔. อาจารยประจําหลักสูตรมผีลงานทางวิชาการ การวิจัยและเอกสารตําราเปนจํานวนมากจึงควรขอ

ตําแหนงทางวิชาการเพื่อเปนการเพิ่มเตมิศักยภาพหลักสูตร 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๓     

 ๕. ควรตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดคําอธิบายรายวิชากอนสงเรื่องไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๖. ควรใหนักศึกษาไดเรียนรูในเรื่องกฎเกณฑการคาภายใต WTO รวมถึงขอกําหนดโดยสามารถ  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที ่กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
  

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 ดร.พันชัย เมนฉาย อาจารยประจําหลักสูตรฯ กลาวเพิ่มเติมวาสมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ียังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนจึงเปนเพียงแผนการดําเนินการในอนาคต 
 

 มติ ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมือง และ

อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
  

               ๔.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเปลี่ยนตําแหนง 

การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ พ.ศ. ....  
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง

ขาราชการ พ.ศ. .... โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ตามที่  ก.พ.อ. ไดปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปนระบบจําแนกตําแหนง

ตามกลุมลักษณะงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง 

และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และเพื่อใหการบริหารงาน

บุคคลเปนไปตามประกาศดังกลาว กองกฎหมายไดดําเนินการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวย การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ พ.ศ. ....  โดย

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดานกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๘(๒๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

๙(๑๒)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดาน

กฎหมาย ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
        

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

สวนดุสติ วาดวย การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ พ.ศ. ....  
 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเปลี่ยนตําแหนง การ

เปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๔     

                 ๔.๔  (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย การวจัิย พ.ศ. ....  
 

          สรุปเรื่อง     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง (ราง) ขอบังคับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย การวจัิย พ.ศ. .... โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ตามที่ มหาวทิยาลัยไดมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการวิจัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา และตรงตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสงเสริมงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนในการแกไขและปรับปรุง

ขอบังคับเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อใหการบริหารจัดการเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ กองกฎหมายไดดําเนินการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การวิจัย พ.ศ. ....  โดย

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดานกฎหมาย ครั้งที่ ๗(๒๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ (๓๓)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
      

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสติ วาดวย การวจัิย พ.ศ. ....  
 

มต ิที่ประชุม อนุมตั ิขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ สวนดุสติ วาดวย การวจัิย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                 ๔.๕  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย ศูนยการศึกษา 

 นอกสถานท่ีตั้ง พ.ศ. ....  
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระที่  ๔.๕ เรื่อง (ราง)  ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. .... เพื่อทบทวนรายละเอียด

ขอบังคับฯ ดังกลาวอกีครัง้กอนเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาในการประชุมครัง้ตอไป 
 

 มติ ที่ประชุม ใหถอนวาระ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ศูนยการศึกษา

นอกสถานที่ตัง้ พ.ศ. ....  
   

                 ๔.๖  (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย คาตอบแทน 

 บุคลากรของศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง พ.ศ. ....  
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระที่ ๔.๖ เรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวย คาตอบแทนบุคลากรของศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. .... เพื่อทบทวน

รายละเอยีดกอนเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๕     

 มต ิที่ประชุม ใหถอนวาระ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย คาตอบแทนบุคลากร

ของศูนยการศกึษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. ....  
 

 ๔.๗ การขออนุมัตใิชเงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเปนงบประมาณในการแกไขปญหาการเกดิอุทกภัย 
 

          สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี นําเสนอเรื่องการขออนุมัติใช

เงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อเปนงบประมาณในการแกไขปญหาการ

เกดิอุทกภัย โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยไดรายงานผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมและการ

เตรียมการแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยนั้น จากปญหาการเกิดอุทกภัยที่เปนอยูขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสิต มีความจําเปนในการเตรียมการเพื่อดําเนินการแกไขสถานการณตาง ๆ ซึ่งสวนใหญจะเปน

ปญหาเฉพาะหนาที่ตองรีบดําเนินการแกไข ในการนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการขออนุมัติใชเงิน

งบประมาณบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(ยี่สบิลานบาท) เพื่อใชในการดําเนนิการดานตาง ๆ และเพื่อใหเกดิความเรยีบรอย  
 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติใชเงินบํารุงการศึกษาสะสม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเปนงบประมาณในการแกไขปญหาการเกดิอุทกภัย 
 

 การพจิารณาที่ประชุมมขีอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เมื่อดําเนนิการเรยีบรอยแลวควรจัดทํารายละเอยีดตาง ๆ เสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ 

 ๒. ควรพจิารณาวธิกีารจัดซื้อ จัดจาง เนื่องจากสนิคาบางประเภทมีราคาที่คอนขางสูง ทั้งนี้เพื่อให

การเบกิจายงบประมาณเปนไปดวยความเรยีบรอย  

 ๓. มหาวทิยาลัยควรมกีารเตรยีมแผนการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ และกันเงินงบประมาณ

สวนหนึ่งสะสมไวในแตละปเพื่อใชในกรณฉีุกเฉนิจากการเกดิภัยพบิัต ิ

 ๔. ควรจัดตั้งคณะทํางานและกําหนดกรอบการใชจายเงินงบประมาณใหเปนหมวดหมูและสรุป

รายงานสภามหาวทิยาลัยตอไป    

 ๕. ควรมผีลยอนหลัง ทัง้นี้ตัง้แตเกดิสถานการณน้ําทวม 

 ๖. การดําเนินการใชจายเงินงบประมาณควรมอบอํานาจใหอธิการบดีดําเนินการ หากมีการตั้ง

คณะทํางานอาจไมทันตอสถานการณที่เกดิขึ้น 
 

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กลาวเพิ่มเติมวา การจัดซื้อจัดจาง 

ควรใชวิธีกรณีพิเศษ และสําหรับแนวความคิดในการสะสมเงินงบประมาณไวใชในกรณีฉุกเฉินนั้น 

มหาวทิยาลัยไดดําเนนิการในสวนของอัคคภัียและอุบัตเิหตุ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๖     

  มติ ที่ประชุม อนุมัติ การใชเงินบํารุงการศึกษาสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕            

เพื่อเปนงบประมาณในการแกไขปญหาการเกิดอุทกภัย วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาท

ถวน) โดยมอบอํานาจใหอธกิารบดบีรหิารจัดการเงินงบประมาณในการแกไขปญหาการเกดิอุทกภัย  
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอนําระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง “การถอนรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา 

และถอนการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๑ ราย มาบรรจุ

เปนวาระที่ ๔.๘ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  เนื่องจาก เปนวาระที่มีเนื้อหาประเด็นที่สําคัญ ตองมอบหมายงาน

ใหมหาวทิยาลัยดําเนินการตอไป 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและใหความเห็นชอบ นําระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง “การถอนรายช่ือ

ผูสําเร็จการศึกษา และถอนการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

จํานวน ๑ ราย มาบรรจุเปนระเบยีบวาระที่ ๔.๘ เปนเรื่องการนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

                 ๔.๘ การถอนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา และถอนการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๑ ราย 
  

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การถอนรายชื่อผูสําเร็จ

การศึกษา และถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๑ ราย 

โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของ นางมาลี เหมพรม  

รหัสนักศึกษา ๔๙๘๓๕๐๐๒๐๐๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ศูนยชลบุรี) ไปยัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไดรับขอมูลตอบกลับมาวาวุฒิการศึกษาของนางมาลี  เหมพรม หรือช่ือ

เดิม นางสาวมาลี  อาชีวะ ใชวุฒิการศึกษาปลอมและยังไมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ในการนี้ ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ พจิารณาแลวมมีตใิหความเห็นชอบการถอนรายช่ือ 
  

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การถอนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา และ

ถอนการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของ นางมาลี  เหมพรม        

รหัสนักศกึษา ๔๙๘๓๕๐๐๒๐๐๔ 
  

 ท่ีประชุมมขีอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เมื่อมีการพิสูจนแนชัดแลววามีการปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษาจริง มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการ

ดําเนนิการอยางไร 

 ๒. รายช่ือของผูสําเร็จการศึกษาควรจัดสงเปนรูปแบบ File เพื่องายตอการตรวจสอบ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๗     

 ๓. เมื่อพบการกระทําความผิดในคดีอาญาแลวมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรตอไป โดย

ประสานไปยังกองกฎหมาย 

 ๔. ควรกําชับเจาหนาที่ในการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ ควรมีการตรวจสอบเอกสารอยาง

ละเอยีดโดยตรวจสอบเอกสารจากตนฉบับโดยตรง 
 

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 นายสวงศ บุญปลูก ในฐานะผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน กลาวช้ีแจงเพิ่มเตมิดังนี้  

 ๑. เมื่อมกีารพสิูจนแนชัดแลววามกีารปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษาจริง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ

ถอนรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา และถอนการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วชิาชีพครู และแจงไปยังคุรุสภาตอไป  

 ๒. เนื่องจากกรณีดังกลาวผูเสียหายไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงตองใหเปนไปตามขอ

กฎหมายของมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
  

 มติ ที่ประชุม อนุมัติ และมอบกองกฎหมายพิจารณาในสวนที่ผูถูกเพิกถอนกระทําความผิดตอ

มหาวทิยาลัย 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
   

                 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเงินเดอืน 

 รายปของผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีมไิดเปนขาราชการพลเรือนใน  

 สถาบันอุดมศึกษา  (ตั้งแตวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๕ สงิหาคม ๒๕๕๔) 
  

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการเพื่อพจิารณาเพิ่มเงินเดือนรายปของผูดํารงตําแหนงบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา (ตัง้แตวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๕ สงิหาคม ๒๕๕๔) โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย 

เงินเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง อัตราเงินเดือนผูบริหารจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเงินเดือน

รายปของผูดํารงตําแหนงบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๐)/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ (คําสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๒) นั้น  คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานประเมินของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่ม

เงินเดือนรายปของผูดํารงตําแหนงบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแตวันที่ 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถงึวันที่ ๕ สงิหาคม ๒๕๕๔)โดยแบงการประเมนิออกเปน ๒ สวน 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๘     

 สวนที่ ๑ ประเมนิตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง อัตราเงินเดือน

ผูบรหิารจากบุคคลที่มไิดเปนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 

 สวนที่ ๒ ประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏบิัตริาชการของบุคลากรในมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนขอมูลในการที่นําไปใชในการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัยตอไป 
 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ  รายงานผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปของผูดํารงตําแหนงบริหาร ที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา (ตัง้แตวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๕ สงิหาคม ๒๕๕๔) 
    

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

                ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสูสากล  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน

แผนพัฒนาสถาบันสูสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 สํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสูสากล ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมและนําเสนอผลการดําเนินงาน

กิจกรรม โครงการดานการพัฒนาความเปนสากลและความรวมมือกับตางประเทศทั้งหมดของทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัยที่ผานมา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) 

รวมทัง้สิ้น ๑๘ โครงการ ๒๘ กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมของขีดความสามารถดานตางประเทศ

ของมหาวิทยาลัย และเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนด แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป 

เพื่อใหงานดานตางประเทศสามารถเปนกลไกหนึ่งที่ชวยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหมีความ

เปนสากล และเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 

๒๕๕๘ ของมหาวทิยาลัย โดยนําเสนอในแตละประเด็น ดังนี้ 

๑. สรุปผลการดําเนนิงานแผนพัฒนาสถาบันสูสากล พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. การจัดการศึกษาใหกับนักศกึษาตางชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. กจิกรรมดานตางประเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. แนวทางการดําเนนิงานพัฒนาสถาบันสูสากล พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๑๙     

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสถาบัน

สูสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  

 ไตรมาสท่ี ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 
  

           สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน

ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

 กลุมงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีภารกิจหลักในการ

ตรวจสอบ กํากับ และติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหมีการบริหาร

จัดการที่ดีเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและหนวยงานมีการ

ปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายตาง ๆ สําหรับไตรมาสที่ ๔ กลุมงาน

ตรวจสอบภายในไดดําเนนิงานตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี จํานวน 

๗ เรื่อง ไดแก 

๑. การตรวจสอบการดําเนินงานศูนยการเรยีนรางน้ํา 

๒. การตรวจสอบการดําเนินงานศูนยการเรยีนระนอง ๒ 

๓. การตรวจสอบการดําเนินงานสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๔. การตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) 

๕. การตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ สําหรับบุคลากรฯ 

๖. การตดิตามผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดอืน) 

๗. การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติราชการไทยเขมแข็ง  

๒๕๕๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๒๐     

๕.๔ รายงานการอนุมัตกิารใหประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษา 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู ประจําภาคเรยีนท่ี ๓  

 ปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานการอนุมัติการให

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ ๓ 

ปการศกึษา ๒๕๕๓ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่ออนุมัติสํ า เ ร็จการศึกษา             

ไดดําเนินการพิจารณารายช่ือผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่ออนุมัตใิหสําเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๒๐๔ 

คน ประจําภาคเรยีนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งผานการตรวจสอบการขอสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 

๒๕๕๔ พจิารณาแลวมมีตใิหความเห็นชอบ 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการอนุมัติการใหประกาศนียบัตร

บัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา 

๒๕๕๓ จํานวน ๒๐๔ คน 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ๕.๕ การถอนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา และถอนการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๑ ราย 
  

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การถอนรายชื่อผูสําเร็จ

การศึกษา และถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๑ ราย   

ไดนําไปบรรจุไวในวาระที่ ๔.๘ เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
  

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

                ๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนสะสมเลี้ยงชพีสําหรับบุคลากร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๒๑     

 กองทุนสะสมเลี้ยง ชีพสํ าห รับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                

เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย ดําเนินงานดูแลรักษาเงินสะสมของบุคลากรและเงินสมทบ

จากมหาวทิยาลัย เพื่อจายคืนใหแกบุคลากร ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวย กองทุน

สะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๖(๕) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

ใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละครั้ง นั้น ในการนี้ กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ขอรายงานผลการดําเนนิงานของกองทุนฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. ขอมูลการดําเนนิงานในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. สรุปการลงทุน 

๓. ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน  

 จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนสะสม

เลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

                ๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธภิาพ 

 การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดอืน) 
  

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยมี

สาระสําคัญดังนี้  

 ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมบัญชีกลางกําหนดใหสวนราชการจัดทํา

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากรโดยจัดทํา

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานนั้น ในการนี้ กองคลัง จึงไดจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไดผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวไดกําหนดกิจกรรมไว จํานวน ๖ 

กิจกรรม และมีผลการดําเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน โดยมหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ ครบทั้ง ๖ 

กจิกรรม และบรรลุเปาหมาย ๕ กจิกรรม ไมบรรลุเปาหมาย ๑ กจิกรรม  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

เพิ่มประสทิธภิาพการดําเนนิงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดอืน) 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๒๒     

                ๕.๘ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวม  

(ดานคุณธรรมจรยิธรรม) 
  

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาแบบองครวม (ดานคุณธรรมจรยิธรรม) โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ดวยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาแบบองครวม (ดานคุณธรรมจริยธรรม) สําหรับนักศึกษารหัส ๕๔ จํานวน ๔ รุน ไดแก     

รุนที่ ๑ วันที่ ๙–๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รุนที่ ๒ วันที่ ๓๐–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รุนที่ ๓ วันที่ ๑๓–๑๔ 

สงิหาคม ๒๕๕๔ และ รุนที่ ๔ วันที่ ๒๗–๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ รวมทัง้สิ้น จํานวน ๒,๙๑๑ คน 

 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ ในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม และเกิดความสํานึกในหนาที่ คุณคาของชีวิตและคุณคาของความเปนมนุษย ที่มีความรูสึก

ผูกพันตอบดิา มารดา  ตองาน  ตอแผนดนิ และสิ่งแวดลอม อีกทั้งเปนการเสริมสรางภูมิคุมกันทางชีวิตจิต

และปญญา ใหไดรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน จนเกิดทักษะในการควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองได 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษาแบบองครวม (ดานคุณธรรมจรยิธรรม)  

 มต ิที่ประชุมรับทราบ   
  

ระเบยีบวาระท่ี  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 

                   ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังตอไป 
 

             สรุปเรื่อง     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง กําหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งตอไปคือครั้งที่ ๑๑(๓๘)/๒๕๕๔  วันศุกรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔            

เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ (เปนการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย                

ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณา

เลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือจํานวน ๑๑ คน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ) และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔ ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐–

๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง

ตอไป  
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คร้ังที่ ๑๐(๓๗)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                             /๒๓ 

 

๒๓     

เลกิประชุม    เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

(นางสาวนัยรัตน  เสมสวาง)                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล  ศรธีนางกูล) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม           เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

                                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (นางจันทรา  เลศิอนันต) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม 


