
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔ 

วันศุกรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. นายมานจิ สุขสมจิตร นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ    

     ประธาน 

๒.  นายนคิม กฤษณรังคุณ ผูทรงคุณวุฒ ิ  อุปนายกสภา 

๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกยีรต ิ ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๔. ศาสตราจารย ดร.สายหยุด จําปาทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๕.  นางอรสา คุณวัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๖. ศาสตราจารยประหยัด พงษดํา ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๗. ดร.บุญลอื ทองอยู ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๘. นายนคิม ระวยีัน ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๙. นายณรงคศักดิ ์ ภูมศิรสีอาด  ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๐. นายเสกสรรศ รอยลาภเจรญิพร   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๑. ดร. จักรพรรดิ วะทา ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๑๒. รองศาสตราจารย ดร.ศโิรจน ผลพันธนิ อธกิารบดี  กรรมการสภา 

๑๓, ดร.จรนิทร สวนแกว  ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกจิการ 

                                                                 มหาวทิยาลัย          กรรมการสภา 

๑๔. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

     กรรมการสภา 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ จันทรเจรญิ 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 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๒/๒๐ 

รายนามคณะกรรมการท่ีไมมาประชุม 

๑. นายวัชรกติิ วัชโรทัย ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๒. รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร ผูแทนผูบริหาร   กรรมการสภา 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉดิฉิน สุกปลั่ง ผูแทนผูบริหาร   กรรมการสภา 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ชวน ี  ทองโรจน รองอธกิารบดฝีายวจัิยและพัฒนา 

๒.    รองศาสตราจารยพัชร ี สวนแกว รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศึกษา 

๓. ดร.สุวมาลย มวงประเสรฐิ ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี 

๔.   ผูชวยศาสตราจารยสนทิ ชุนดี  ที่ปรกึษาอธกิารบดฝีายกฎหมาย 

๕. นายธนภูมิ มาประเสรฐิ นติกิร กองกฎหมาย      

๖. ดร.วราธร อภิรัตน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ พษิณุโลก 

๗.   รองศาสตราจารยประกฤติ พูลพัฒน คณบดคีณะครุศาสตร   

๘.   ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ ณ พัทลุง คณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๙. ผูชวยศาสตราจารยจิราพร สุวรรณเกษม คณบดคีณะวทิยาการจัดการ 

๑๐. ดร.ปารชิาต ิ นติมิานพ คณบดบีัณฑติวทิยาลัย 

๑๑. ดร.กนกกานต วรีกุล คณบดโีรงเรยีนการเรอืน 

๑๒. ดร.พรชณติว แกวเนตร คณบดโีรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร 

๑๓. ดร.ชนะศกึ นชิานนท ผูอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

๑๔. นางสาวนัยรัตน เสมสวาง หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวทิยาลัย            

                                                                          ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๕. นางจันทรา เลศิอนันต ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 

                 ๑.๑ การมอบของท่ีระลกึแดนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 

 สภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 

 (๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๑-๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๔)  
 

          สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี มอบของที่ระลึกแดนายก

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 

(๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔) พรอมทั้งกลาวขอบคุณ ที่ไดมีสวนรวมในการสงเสริม



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๓/๒๐ 

กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหการสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติใหมคีวามเจรญิกาวหนาพัฒนามาจนถงึปจจุบัน 
  

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

 ๑.๒ การเตรยีมการเกี่ยวกับการเลื่อนเปดภาคเรยีนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔  

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
    

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่องการเตรียมการเกี่ยวกับการ

เลื่อนเปดภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๔ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ตามที่  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่             

๑๑(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่อง             

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลื่อนเปดภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๔ โดยแบงเปน ๓ กลุม ไดแก 

 กลุมที่ ๑ เปดภาคเรียน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดแก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

หัวหนิ 

 กลุมที่ ๒ เปดภาคเรียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดแก ศูนยการศึกษานอก

ที่ตัง้ ตรัง พษิณุโลก ลําปาง นครนายก และปราจีนบุรี 

 กลุมที่  ๓ เปดภาคเรียน วันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดแก ในมหาวิทยาลัย          

ศูนยการเรยีนระนอง ๒  ศูนยการเรยีนรางน้ํา และศูนยการศกึษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
  

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การเตรียมการเกี่ยวกับการเลื่อนเปด

ภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๔ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ    
 

 ท่ีประชุมมขีอสังเกตดังน้ี 

๑. การจัดสอบในรายวชิาเดยีวกันของแตละกลุมจะมคีวามแตกตางกันหรอืไม 

๒. เมื่อจัดสอบและมผีลการสอบที่แตกตางกันจะเปนประเด็นสําหรับนักศกึษาหรอืไม 

๓. มหาวทิยาลัยมมีาตรการในการควบคุมการร่ัวไหลของขอสอบหรอืไม 
 

 คําอธบิายเพิ่มเตมิ 

 ๑. การจัดสอบของทั้ง ๓ กลุมจะไมตรงกัน กลุมที่ ๑ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสอบ 

วัดผลและประเมินผลการเรียนโดยศูนยการศึกษาเอง ซึ่งนักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาแขนงธุรกิจการบิน 

และในสวนของ กลุมที่ ๒ และ กลุมที่ ๓ เปนกลุมที่มีการจัดสอบที่ตางกัน ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและ      

งานทะเบยีนไดประสานไปยังอาจารยผูสอนใหออกขอสอบเปนแบบคูขนานเนื้อหามีความใกลเคียงกันและตาง

ชุดกัน  เพื่อใหเกดิความเปนธรรมสําหรับนักศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๔/๒๐ 

 ๒. ขอสอบในแตละรายวิชาจะเปนขอสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งผลของการประเมินจะมีความ

ใกลเคยีงกัน และไมไดมเีพยีงชุดเดยีวจะมกีารหมุนเวยีนการใชขอสอบแตละชุด   

 ๓. ขอสอบของแตละรายวิชาจะมีหมายเลขขอสอบกํากับทุกฉบับ โดยจะเก็บคืนทั้งกระดาษ

คําถามและกระดาษคําตอบพรอมกัน ซึ่งจะมีคณะกรรมการในการควบคุมกํากับการสอบประจําหองสอบ 

รวมทัง้ในการเขาหองสอบหามนําเครื่องมอืหรอือุปกรณสื่อสารทุกประเภทเขาหองสอบโดยเด็ดขาด  
  

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

   ๑.๓ การดําเนินการใหความชวยเหลอืบุคลากรของ 

  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติท่ีประสบอุทกภัย 
     

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การดําเนินการใหความ

ชวยเหลอืบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติที่ประสบอุทกภัย โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

   ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๓๕)/

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับมาตรการในการให

ความชวยเหลือบุคลากรที่ประสบอุทกภัยเปนครัวเรือน ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น โดยมหาวิทยาลัย      

ไดออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจายเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนดุสติ  
 

    จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การดําเนินการใหความชวยเหลือบุคลากร

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติที่ประสบอุทกภัย 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ๑.๔ รายงานผลการดําเนินงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง พษิณุโลก 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
     

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน        

ศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ พษิณุโลก ประจําปการศกึษา ๒๕๕๓ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

  ตามที่ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ไดดําเนินงานในการจัดการเรียนการ

สอน การบริการวิชาการแกชุมชน การดําเนินธุรกิจวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพลวัต โดยเปนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย           

รวมระยะเวลา ๑ ปการศึกษา ทั้งนี้ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ไดจัดทําเอกสารสรุปผลการ

ดําเนนิงานของศูนยการศกึษาประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๔ ) ที่ผานมา เพื่อเผยแพรและรายงานผลการดําเนนิงานรวมทัง้แนวทางการพัฒนาศูนยในอนาคต  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๕/๒๐ 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานของ          

ศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ พษิณุโลก ประจําปการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังน้ี 

 ๑. นักศึกษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญจะเปนนักศึกษา

โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไมมีความคุนเคย

กับมหาวิทยาลัยเหมือนกับนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในมหาวิทยาลัยหรือศูนยการศึกษาตาง ๆ ทําใหมี

ความแตกตางกันจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมและเปนปฐมนิเทศกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษาและเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อใหนักศึกษาใชชีวิตอยูรวมกันและการเขาสังคม

รวมกันและเพื่อใหเปนมาตรฐานเดยีวกันทัง้หมด 

 ๒. การปดศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ พษิณุโลก เนื่องจากสาเหตุใด 

 ๓. ศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ พษิณุโลก ดําเนนิการดานบุคลากรอยางไร 

 ๔. การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ควรพิจารณาวาสถานที่นั้นมีความ

ตองการในดานใด  

 ๕. ควรจัดทํารายงานดานการเงิน หลังจากการปดศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ พษิณุโลก  

 ๖. รายงานผลการดําเนนิงานฯ หนาที่ ๒๙ และ ๓๐ คําวา ยอดเงิน ควรเปลี่ยนเปน วงเงิน 

 ๗. ควรเนนใหบุคลากรสายวิชาการทําวิจัยใหมากขึ้นเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตอไป 

  ๘. เมื่อพิจารณาจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก             

ถึงเหตุผลในการเปดศูนยการศึกษา และผลการประเมินในดานตาง ๆ นั้นออกมาดีมาก แตไมสอดคลองกับ

เหตุผลในการขอปดศูนยการศึกษา เนื่องจากปญหาดานตาง ๆ อาทิ ดานสถานที่ คูแขง และตนทุนสูง ซึ่งเปน

เหตุผลที่ตองคาดการณไวลวงหนาและเปนเรื่องที่ทุกศูนยการศึกษาตองพบปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัย

ควรนําเรื่องการปดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก มาเปนกรณีศึกษา สําหรับการพิจารณาเปดศูนย

การศกึษานอกที่ตัง้ตอไป  

 ๙. ศูนยการศึกษาฯ ยังตองทําสัญญาเชากับเจาของพื้นที่เปนเวลาตอเนื่องไปอีก ๓ ป จึงควรนํา

สิ่งที่มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของประเทศ ไดแก สวนดุสิตโพล โดยอาจเปดดําเนินการใน

ลักษณะที่คลายกันและเช่ือมโยงมาสูการจัดการเรยีนการสอน 
 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 ดร.วราธร อภิรัตน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก กลาววา การปดศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก เนื่องมาจากปญหาดานสถานที่  และดานการแขงขัน ซึ่งปจจุบัน              

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ปดรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๕ แตยังมีนักศึกษาภาคปกต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี รวมกัน



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๖/๒๐ 

จํานวน ๑๔๖ คน ซึ่งคาดการณวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๖๓ คน, ป

การศกึษา ๒๕๕๕ จํานวน ๖๕ คน และในปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๘ คน  นักศึกษาโครงการพิเศษ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปจจุบันมีนักศึกษา จํานวน ๕๖ คน  ซึ่งนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ และนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มี

จํานวน ๑,๑๒๐ คน และนักศกึษาจะสําเร็จการศกึษาทัง้หมดในปการศกึษา ๒๕๕๗ 

 การดําเนนิการดานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

พิษณุโลก หลังจากที่ปดศูนยแลว คาดการณวาจะมีการโอนยายเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และศูนย

การศกึษาตางๆ อาท ิศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ ลําปาง และ สุพรรณบุร ี 

        ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทรเจริญ ในฐานะผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการ

ความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก กลาวเพิ่มเติม

ถงึสาเหตุสําคัญของการปดศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ พษิณุโลก เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ ๒ ประการ คือ 

 ๑) การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพษิณุโลก ในชวงแรกมหาวิทยาลัยจะเนน

การเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยจึง         

ทําความรวมมอืกับโรงแรมลาพาโรมา ซึ่งมหาวทิยาลัยหลายแหงในจังหวัดพษิณุโลกก็มีเปดการเรียนการ

สอนในสาขาวชิาที่ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงทําใหเกิดการแขงขันที่คอนขางสูง ตอมา

มหาวิทยาลัยจึงใชความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาบัญชี และเชื่อมโยงไปสู         

สวนงานตาง ๆ เชน การผลิตขาวอินทรีย ของสํานักกิจการพิเศษที่ใชศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก

เปนฐานการผลิต และการเปดดําเนินการหอพักสําหรับนักศึกษา ซึ่งตอมาไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยจัดใหมีการแยกระหวางหอพักหญิง หอพักชาย และกําหนดเวลาเขา ออก จึงไมไดรับการ

ตอบรับจากนักศึกษา 

 ๒) ดานจํานวนนักศึกษาที่ลดลง ปจจุบัน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ปดรับนักศึกษาใน      

ปการศกึษา ๒๕๕๕ แตยังจัดการเรยีนการสอนตามปกตจินกวานักศกึษาจะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในป

การศกึษา ๒๕๕๗ โดยมหาวทิยาลัยจะมกีารตอสัญญาเชาเปนรายป  

 การจัดทํารายงานดานการเงิน กรณปีดศูนย ในสวนของสํานักกจิการพเิศษอยูระหวางดําเนินการ 

และในสวนของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก จะสรุปภาพรวมของศูนยในรายงานประจําป ซึ่งจะมี

การนําเสนอตอไป  
 

  รองศาสตราจารย ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย ในฐานะประธานสวนดุสิตโพล กลาวช้ีแจงวา ศูนย

การศึกษาฯ พิษณุโลก ควรกระตุนใหบุคลากรของศูนยฯ ใหความสําคัญตอการทําวิจัย เนื่องจากศูนย

การศกึษานอกที่ตัง้ ลําปาง เปนศูนยการศึกษาแหงแรกที่จะขอปด แตมหาวิทยาลัยไดพิจารณาศักยภาพ

ของศูนยลําปาง และสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ซึ่งศูนยลําปาง ตลอดจนบุคลากรที่มีความสามารถในการ

ทําวิจัยคอนขางมากซึ่งตอมาไดดําเนินการลําปางโพล หรือการทําเซรามิก ซึ่งมีช่ือเสียงเปนอยางมากใน



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๗/๒๐ 

จังหวัดลําปาง ก็ไดมีการทํางานวิจัยในดานดังกลาว รวมทั้งการมีสวนรวมในการเขาประชุมรวมกับผูวา

ราชการ หัวหนาสวนราชการ เพื่อเสนอแนวความคดิในเรื่องของอุดมศกึษา ทําใหศูนยการศึกษาฯ ลําปาง 

เกดิความเขมแข็งขึ้น  
 

 รองศาสตราจารย ดร.ศโิรจน ผลพันธนิ ในฐานะอธกิารบด ีกลาวตอที่ประชุมวา ศูนยการศึกษาฯ 

ลําปาง เปนศูนยฯ ที่มีบุคลากรที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมทอถอยและมีความพยายามบากบั่น         

ที่จะกอบกู และพยายามพิสูจนใหเห็นวาศูนยฯ สามารถยืนอยูได มหาวิทยาลัยจึงคอย ๆ พัฒนามาอยาง

ตอเนื่อง แตในขณะที่ ศูนยการศึกษาฯ พิษณุโลก ระยะแรกของการลงทุนเปดศูนยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดจัดเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ไวพรอม แตปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอันหนึ่งคือ

บุคลากรไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึงทําใหเกิดความแตกตางกัน ในการพัฒนาศูนยพิษณุโลกและศูนย

ลําปาง เพราะฉะนั้นในขณะที่บุคลากรไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่อยู

ในพื้นที่จึงเปนเรื่องยาก  

 การพัฒนาเพื่อใหเกดิความเขมแข็งของศูนยพิษณุโลกนั้น มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเปดการ

จัดการเรยีนการสอนทางดานอุตสาหกรรมอาหารและการบรกิารที่มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง จึงจะซื้อ

กิจการโรงแรมลาพาโรมา ขณะนั้นมีราคาที่คอนขางสูงซึ่งมหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการได 

ขณะเดยีวกันบุคลากรก็ขาดความเขมแข็งหากมหาวทิยาลัยลงทุนโอกาสที่จะอยูรอดเปนไปไดยาก 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก นําขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการใชประกอบการดําเนนิงานตอไป 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ 
 

                สรุปเรื่อง       ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนดุสติ นัน้ ในการนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเรยีบรอยแลว 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๐

(๓๗)/๒๕๕๔ 
 

 มต ิที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีการแกไขดังนี้ 

 ๑. หนา ๔/๒๓ วรรคที่สามบรรทัดที่ ๔ เพิ่มเติมขอความ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน ๑ ราย คอื นายวัชรกติ ิวัชโรทัย เขาประชุมภายหลังจากการนับการลงคะแนนเสร็จ

เรยีบรอยแลว จึงไมไดนับ นายวัชรกติ ิวัชโรทัย รวมอยูดวย)  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๘/๒๐ 

 ๒. หนา ๔/๒๓ วรรคที่หา บรรทัดที่ ๒ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท... เพิ่มเติมขอความ ดวย

คะแนนเสยีงเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๘ เสยีง)... 

๓. หนา ๘/๒๒ ขอความ 
 ๑) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาการศึกษาปฐมวัย แกไขเปน สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย  

๒) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ แกไขเปน 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมอาหารและการบรกิาร 

  ๓) บัญชีบัณฑติ (บช.บ) สาขาการบัญชี แกไขเปน สาขาวชิาการบัญชี 

                    ๔) บรหิารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ)  สาขาคอมพวิเตอรธุรกจิ แกไขเปน สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

  ๔. หนา ๑๔/๒๒ ใหเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕.๕ มาบรรจุเปน วาระที่ ๔.๘ เรื่องนําเสนอเพื่อ

พิจารณา และแกไข มติ ที่ประชุม อนุมัติ และมอบกองกฎหมายพิจารณาในสวนที่ผูเพิกถอนไดกระทํา

ความผิดตอมหาวทิยาลัย 
  

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  
 

  ๓.๑ รายงานการตดิตามขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 คร้ังท่ี ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตาม

ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่             

๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการนี้สํานักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะไปยังหนวยงานตาง ๆ จํานวน                 

๔  หนวยงาน หนวยงานที่ไดดําเนนิการเรยีบรอยแลว ไดแก 

   ๑. เลขานุการศูนยการศึกษา เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน ศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้ง ลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ตามบันทึกขอความเลขที่ ศก.๕๙๙๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  

   ๒. สภาวิชาการ เรื่องการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามบันทึกขอความเลขที่ วทท.๑๗๒๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  

๒๕๕๔   

   ๓. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การถอนรายช่ือผูสําเร็จ

การศึกษา และถอนการใหประกาศนยีบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๑ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๙/๒๐ 

ราย ตามบันทกึขอความเลขที่ สวท. ๒๓๔๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  

   หนวยงานที่อยูระหวางดําเนินการ ไดแก กองกฎหมาย เรื่อง คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.) มีมติ รับรอง ช่ือปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวทิยาลัยมหดิล โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหกองกฎหมาย ศึกษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน

กรณศีกึษา  
 

            จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ รายงานการตดิตามขอเสนอแนะจากการ

ประชุมสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๒ รายละเอยีดภาระงานของรองคณบดโีรงเรยีนการเรอืน และ 

 รองคณบดโีรงเรยีนการทองเท่ียวและการบรกิาร 
  

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายละเอียดภาระงานของ

รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และรองคณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

  ตามที่ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ไดนําเสนอเรื่องการกําหนดจํานวนรองคณบดีโรงเรียนการเรือน และรองคณบดีโรงเรียน

การทองเที่ยวและการบริการ จํานวน  ๓ ตําแหนง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๔             

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติและมอบหมายใหโรงเรียนการเรือน และโรงเรียน        

การทองเที่ยวและการบรกิาร จัดทํารายละเอยีดและภาระงานเพิ่มเติมและนําเสนอสภามหาวทิยาลัย นัน้ 

   ในการนี้ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ ไดจัดทํา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ ของรองคณบดีโรงเรียนการเรือนและ           

รองคณบดโีรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร  
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดภาระงานของรองคณบดี

โรงเรยีนการเรอืน และรองคณบดโีรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๐/๒๐ 

   ๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย การจัดการศึกษา 

   นอกสถานท่ีตั้ง พ.ศ. ... 
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ พ.ศ. .... โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดมีการปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารของ

ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย การจัดการศึกษา

นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยฯ จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. .... โดยผานการ

พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการดานกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๒๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 

มถิุนายน ๒๕๕๔ และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน

การประชุม ครั้งที่ ๙(๓๓)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และผานการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และนําเสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งในการประชุม

ดังกลาวสภามหาวิทยาลัย ใหทบทวนขอบังคับฉบับดังกลาวอีกครั้งและนําเสนอคณะอนุกรรมการดาน

กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติใหนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพิจารณาตอไป 
 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ วาดวย การจัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ พ.ศ. ....   
 

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้  

 ๑. หมวด ๒ การดําเนินงาน ขอ ๑๑ แกไขขอความเปน (๕) พิจารณาหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการเปด

สอนเพื่อเสนอตอมหาวทิยาลัย 

 ๒. หมวด ๓ งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ขอ ๑๗ (๑) คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต 

และคาธรรมเนยีมอื่น ๆ จากนักศกึษา ใหตัดขอความออก 
 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษานอก          

สถานที่ตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๑/๒๐ 

    ๓.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย คณะกรรมการ 

   ประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรอืหนวยงานท่ีเรยีกชื่อ 

   อยางอื่นท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรอืหนวยงานที่เรียกช่ือ

อยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดออกประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ

อยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๓ มาแลวนัน้ เนื่องจาก ขอบังคับฉบับดังกลาว ในขอ ๕  

ไดกําหนดองคประกอบและจํานวนของคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงาน

ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๗)/

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เสนอใหกองกฎหมายนําประเด็นดังกลาวมาปรับรายละเอียดเพื่อให

สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 

๒๕๔๙ และการบริหารงานของสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ เปนไปดวยความเรียบรอย โดยผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดานกฎหมายในการ

ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุม มีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พจิารณาตอไป 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏสวนดุสติ วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรอืหนวยงานที่เรียกช่ือ 

อยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้  

 ๑. ใหเพิ่ม ขอ ๔ ในกรณีที่ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัดตั้งหนวยงานที่

เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

แตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหใชตามขอบังคับในการจัดตัง้หนวยงานนัน้แทนไดโดยอนุโลม 

 ๒. การพิจารณาขอบังคับ หรือระเบียบตาง ๆ ควรผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณากอน แลวจึงนําเสนอคณะอนุกรรมการดานกฎหมายพิจารณาในรายละเอียดเพื่อไมใหขัดแยง

กับกฎหมายอื่น และนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาตามลําดับ  

 ๓. การนําเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ควรมีขอมูลรายละเอียด           

ของขอกฎหมายที่ครบถวนและครอบคลุมเรื่องที่จะพจิารณา 

 ๔. กองกฎหมาย ควรรวบรวมขอบังคับและระเบียบ โดยแยกเปนหมวดหมูใหชัดเจน เพื่อใชเปน

คูมอืประกอบการประชุมของคณะกรรมการชุด ตาง ๆ ของมหาวทิยาลัย 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๒/๒๐ 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 
  

 ผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี ในฐานะที่ปรึกษาอธิการบดีฝายกฎหมาย กลาวช้ีแจงตอที่ประชุมวา 

กระบวนการปฏิบัติของกองกฎหมายในการนําเสนอเรื่องเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อขอบังคับ         

ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมายแลว กองกฎหมายจะนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย หากมีผูบริหารจะเสนอขอแก 3ไข สามารถ

ดําเนนิการขอแกไขได โดยเสนอขอแกไขตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย3  

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กลาวช้ีแจงตอที่ประชุมวาการนําเสนอ

เรื่องขอบังคับหรือระเบียบตาง ๆ นั้นจะผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลวจึง

นําเสนอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับซึ่งขอบังคับบางฉบับอาจมี

รายละเอียดที่ไมครอบคลุมกับขอบังคับหรือระเบียบฉบับอื่น ๆ  จึงทําใหตองขอเสนอแกไขเพิ่มเติมเพื่อให

ขอบังคับหรือระเบียบนั้น ๆ เกิดความถูกตอง ชัดเจนและครอบคลุมกับขอบังคับหรือระเบียบฉบับอื่น ๆ  
  

 มติ ที่ประชุม อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย คณะกรรมการ ประจํา

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา  
 

        ๔.๑ การพิจารณาบุคคลเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา 

  สถาบันวจัิยและพัฒนา 
 

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการประจําสถาบันวจัิยและพัฒนา โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา คําสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๐ นัน้ ดวยกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาประเภทผูทรงคุณวุฒิไดครบ

วาระการดํารงตําแหนง และเพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสทิธภิาพ ซึ่งตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 

ศูนย สวนราชการหรอืหนวยงานที่เรยีกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตาม

ขอ ๖ ใหกรรมการ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตามขอ ๕ ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม ขอ ๕(๕) 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา แลวจัดทําเปนบัญชีรายช่ือเรียงลําดับอักษร พรอมประวัติขอมูล

รายละเอยีดที่ใชประกอบการพจิารณา เสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณานัน้ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๓/๒๐ 

 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติผูที่

เหมาะสม และจัดทําเปนบัญชีรายชื่อเรียงลําดับอักษร พรอมประวัติขอมูลรายละเอียด สําหรับใช

ประกอบการพจิารณาแตงตัง้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จํานวน ๓ ราย  ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัตสิมภพ 

๒. ศาสตราจารยเกยีรตคิุณ ดร.มนตร ี จุฬาวัฒนฑล 

๓. ศาสตราจารย ดร.สุวมิล  วองวาณชิ 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

๑. บุคคลตามบัญชีรายช่ือจํานวน ๓ ราย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการประจําสถาบันวจัิยและพัฒนา 

๒. แตงตัง้คณะกรรมการประจําสถาบันวจัิยและพัฒนา  
 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ  บุคคลเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย

และพัฒนา ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารยณรงคฤทธิ์  สมบัตสิมภพ 

๒. ศาสตราจารยเกยีรตคิุณมนตร ี จุฬาวัฒนฑล 

๓. ศาสตราจารยสุวมิล  วองวานชิ 

และแตงตัง้คณะกรรมการประจําสถาบันวจัิยและพัฒนา 
 

         ๔.๒ การขอกําหนดจํานวนรองคณบดีคณะตาง ๆ และ 

  รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอกําหนดจํานวน     

รองคณบดคีณะตาง ๆ และรองคณบดบีัณฑติวทิยาลัย โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่  สภามหาวิทยาลัยไดมีคํ าสั่ งแตงตั้ งคณบดี  จํานวน ๔ ราย ไดแก               

๑) รองศาสตราจารย ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน  คณบดีคณะครุศาสตร  ๒) ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน     

สุกปลั่ง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓) ผูชวยศาสตราจารยจิราพร  สุวรรณเกษม  

คณบดคีณะวทิยาการจัดการ ๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพาภรณ  ณ พัทลุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ตามคําสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ และคําสั่งแตงตั้ง นางปาริชาต ิ 

นติมิานพ ใหดํารงตําแหนงคณบดบีัณฑติวิทยาลัย คําสั่งที่ ๙/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ นัน้ 

 เพื่อใหการดําเนินงานของคณะตาง ๆ และบัณฑิตวิทยาลัย เปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงนําเสนออธิการบดีในการขอแตงตั้งรองคณบดีคณะตาง ๆ และรอง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๕ ระบุวา 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๔/๒๐ 

“ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมี

รองคณบดตีามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็

ได” และมาตรา ๓๖ ระบุวา “ในคณะหรอืวทิยาลัย ใหมคีณบดเีปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และ

จะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี

มอบหมายก็ได” 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอกําหนดจํานวนรองคณบดีคณะตาง ๆ และรอง

คณบดบีัณฑติวทิยาลัย เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดมีอบหมาย ดังนี้ 

๑. รองคณบดคีณะครุศาสตร ขอแตงตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร จากเดิมที่มีอยู 

๒ ตําแหนง เพิ่มเติม ๑ ตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

การศึกษา 

๒. คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอแตงตัง้รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ีจากเดมิที่มีอยู ๒ ตําแหนง เพิ่มเติม ๑ ตําแหนง เพื่อปฏบิัติหนาที่ดูแลการบรหิารจัดการ

งานดานกจิการนักศกึษา 

๓. บัณฑิตวิทยาลัย ขอแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ ตําแหนง 

โดยปฏบิัตหินาที่การจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และควบคุม

กํากับดูแลและตดิตามงานดานตาง ๆ  

๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีรองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน ๓ ตําแหนง ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดี

ฝายกจิการนักศกึษา 

๕. คณะวิทยาการจัดการ มีรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๓ 

ตําแหนง ไดแก รองคณบดฝีายบรหิาร รองคณบดฝีายวชิาการ และรองคณบดฝีายสื่อสารองคกร 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาการขอกําหนดจํานวนรองคณบดีคณะ

ตาง ๆ และรองคณบดบีัณฑติวทิยาลัย 
 

การพจิารณา  ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

๑. โครงสรางการกําหนดจํานวนรองคณบดีของคณะตาง ๆ มีรูปแบบที่แตกตางกัน ซึ่งบาง

คณะใชช่ือเรยีกตําแหนงเปนรองคณบดคีนที่หนึ่ง รองคณบดคีนที่สอง และรองคณบดีคนที่สาม บางคณะ

ใชช่ือเรียกตําแหนงรองคณบดีโดยกําหนดฝาย บางคณะใชช่ือเรียกรองคณบดีอยางเดียวไมมีฝายกํากับ 

ควรจะกําหนดช่ือตําแหนงใหสัมพันธกันและเปนรูปแบบเดยีวกันภายใตภารกจิของรองคณบด ี 

๒. ควรจะระบุช่ือตําแหนงรองคณบดีทุกคณะ เปนรองคณบดีตําแหนงที่หนึ่ง รองคณบดี

ตําแหนงที่สอง และรองคณบดีตําแหนงที่สาม หากเอกสารการขอกําหนดจํานวนรองคณบดีคณะตาง ๆ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๕/๒๐ 

และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตองนําไปเสนอใหกับหนวยงานภายนอก การใชชื่อตําแหนงควรเปน

มาตรฐานเดยีวกัน 
 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

๑. รองศาสตราจารย  ดร .ศิ โรจน  ผลพันธิน  อธิการบดี  ช้ี แจงขอ มูล เพิ่ ม เติมดั งนี้                  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ วรรคสี่   

“รองคณบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไมเกินสามอัตรา” การใชช่ือ

ตําแหนงรองคณบดีขึ้นอยูกับภารกิจของแตละคณะ ซึ่งจะใชชื่อเรียกตําแหนงไมเหมือนกัน เชนเดียวกันกับ

ตําแหนงรองอธิการบดีบางมหาวิทยาลัยราชภัฏแตงตั้งรองอธิการบดีโดยแบงเปนฝาย แตบางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตงตัง้เปนตําแหนงรองอธกิารบดอียางเดยีวโดยไมแบงเปนฝายใด ดังนั้น ช่ือที่ใชแตงตั้งรองคณบดีนั้น

จะขึ้นอยูกับภาระงานและความเหมาะสมของแตละคณะ 

๒. ปริมาณงานที่จะเปนตัวกําหนดฐานของตําแหนงรองคณบดีวาควรมีปริมาณงานเทาไรนั้น 

อยางเชน คณะครุศาสตร มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดการ

ศึกษารวมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังนั้น รองคณบดีจะมีเพียงสองตําแหนง คือ รองคณบดีฝาย

บริหาร และรองคณบดีฝายวิชาการ ตอมาไดมีการโอนการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยไปใหกับคณะ       

ครุศาสตร ซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทบริหารการศึกษา และระดับ

ปริญญาเอก รวมทั้งการจัดการศึกษาพิเศษ ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกและ การจัดการ

ศกึษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จึงตองแตงตั้งรองคณบดีเพิ่มอีกหนึ่งตําแหนงเพื่อดูแลและจัดการ

การศกึษาดังกลาว ในขณะเดียวกันบางคณะพิจารณาแลวเห็นวามีภารกิจที่เกี่ยวของกับนักศึกษาจึงควร

มรีองคณบดใีนการกํากับดูแล ก็จะขอกําหนดจํานวนรองคณบดีคนที่สาม ดูแลในเรื่องนี้  ซึ่งจะขึ้นอยูกับ

เหตุผลของแตละคณะ ดังนัน้แตละคณะจะมคีวามแตกตางกัน รวมถงึช่ือที่ใชเรยีกก็ตางกันดวย  
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ การกําหนดจํานวนรองคณบดีคณะตาง ๆ และรองคณบดีบัณฑิต

วทิยาลัย ดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร ขอแตงตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร จากเดิมที่มีอยู ๒ ตําแหนง 

เพิ่มเติม ๑ ตําแหนง 

๒. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอแตงตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีจากเดมิที่มอียู ๒ ตําแหนง เพิ่มเตมิ ๑ ตําแหนง 

๓. บัณฑติวทิยาลัย ขอแตงตัง้รองคณบดบีัณฑิตวทิยาลัย จํานวน ๑ ตําแหนง 

ที่ประชุม รับทราบ การกําหนดจํานวนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน ๓ ตําแหนง และ รองคณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวน ๓ ตําแหนง 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๖/๒๐ 

๔.๓  การพจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณากําหนดจํานวนและตัว 

  บุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษยีณอายุราชการ และจะใหปฏบิัตงิานตอ  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการเพื่อพจิารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ และจะ

ใหปฏบิัตงิานตอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ ก.พ.อ. ไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการตอเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย ขอ ๖(๑) ของประกาศดังกลาวได

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ

พจิารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอ นั้น 

เพื่อใหการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและ

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แหง

พระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ซึ่งในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติกําหนดองคประกอบ

ของคณะกรรมการเพื่อพจิารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและ

จะใหปฏบิัตงิานตอ ประกอบดวย 

(๑) ผูทรงคุณวุฒ ิ(กรรมการสภามหาวทิยาลัย) จํานวน  ๕  ทาน 

(๒) ผูบรหิารมหาวทิยาลัย   จํานวน  ๕  ทาน 

(๓) กรรมการและเลขานุการ / ผูชวยเลขานุการ 

และใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการ รวมทั้ง

ดําเนินการพิจารณาในสวนของผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ คน  โดยความเห็นชอบของอธิการบด ี

และใหมีผูชวยเลขานุการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเปนไปตามโครงสรางระเบียบราชการ ในการนี้ 

กองบรหิารงานบุคคล ไดดําเนนิการไดมาในสวนของกรรมการตามขอ (๒) และ (๓) เรยีบรอยแลว 
 

จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา 

๑.  เลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒ ิตามขอ (๑) จํานวน ๕ คน 

 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของ

คณาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ และจะใหปฏบิัตงิานตอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ที่ประชุมไดมกีารเสนอช่ือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน โดย

มรีายนามดังนี้ 

๑. นายนคิม  กฤษณรังคุณ   ประธานกรรมการ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๗/๒๐ 

๒. ศาสตราจารย ดร.สายหยุด  จําปาทอง รองประธานกรรมการ 

๓. ดร. บุญลอื  ทองอยู   กรรมการ 

๔. ดร. จักรพรรด ิ วะทา   กรรมการ 

๕. นายณรงคศักดิ์  ภูมศิรสีอาด  กรรมการ 
 

 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของ

คณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี

รายนามดังนี้ 

๑. นายนคิม  กฤษณรังคุณ    ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารยสายหยุด  จําปาทอง   รองประธานกรรมการ 

๓. นายบุญลอื  ทองอยู    กรรมการ 

๔. นายจักรพรรด ิ วะทา    กรรมการ 

๕. นายณรงคศักดิ์  ภูมศิรสีอาด   กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร  กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวไิล  ศรธีนางกูล  กรรมการ 

๘. รองศาสตราจารยสุขุม  เฉลยทรัพย  กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสนทิ  ชุนด ี   กรรมการ 

๑๐. นางสุวมาลย  มวงประเสรฐิ   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นายสฤษดิ์  ธัญกจิจานุกจิ   ผูชวยเลขานุการ 

๑๒. นางสาวกนกวรรณ  คนซื่อ   ผูชวยเลขานุการ 

๑๓. นางสาวองคอร  สงวนญาต ิ   ผูชวยเลขานุการ 
 

      ๔.๔ การขออนุมัตใิหนักศึกษาสําเร็จการศึกษายอนหลัง 
 

 สรุปเรื่อง นายสวงค  บุญปลูก  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัตใิหนักศกึษาสําเร็จการศกึษายอนหลัง โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

   ดวยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ไดรับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ

ของประเทศ ทําใหกิจกรรมทางวิชาการตองเลื่อนออกไป รวมทั้งการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา

ในภาคเรียนที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ดวย ทําใหการอนุมัติสําเร็จการศึกษาประจําภารเรียนที่ ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๕๔ ตองลาชาไปกวากําหนดซึ่งสงผลกระทบตอนักศึกษาในการที่จะสอบบรรจุหรือ

ปรับเปลี่ยนตําแหนง ดังนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยให

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลักเกณฑของการสําเร็จการศึกษา ใหมีผลสําเร็จการศึกษา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ จํานวน ๒,๙๖๔ คน จําแนกเปน 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๘/๒๐ 

   ๑. นักศกึษาภาคปกต/ิภาคปกต ิ(นอกเวลา)  จํานวน  ๗๐๐  คน 

   ๒. นักศึกษาโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ กับมหาวทิยาลัยฯ จํานวน ๒,๒๖๔ คน 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

ยอนหลัง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน ๒,๙๖๔ คน 
 

 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ใหนักศึกษาภาคปกติ/ปกติ (นอกเวลา) และนักศึกษาโครงการความ

รวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสติ ภาคเรยีนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๔ สําเร็จการศึกษายอนหลัง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

จํานวน ๒,๙๖๔ คน          
         

ระเบยีบวาระท่ี ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

                ๕.๑ การเลื่อนการจัดงานโครงการเดนิการกุศลเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔  

   พรรษา มหาราชา เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงออกถึงความ 

   จงรักภักดตีอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การเลื่อนการจัดงาน

โครงการเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึง

ความจึงรักภักดตีอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

   ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการเดินการกุศลเฉลิม

พระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจึงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยกําหนดจัดงานในวันอาทิตยที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น  ในการนี้ 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอเลื่อนกําหนดการจัดโครงการฯ ดังกลาวออกไปกอน 

เนื่องจากเกดิผลกระทบจากปญหาการเกดิอุทกภัย 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การเลื่อนการจัดงานโครงการเดินการ

กุศลเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๑๙/๒๐ 

       ๕.๒ การแตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การแตงตั้งรองผูอํานวยการ

สถาบันวจัิยและพัฒนา โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําสั่งที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สวนดุสิต วาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน

ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙ ใหผูอํานวยการเสนอบุคคลผูมีคุณสมบัติ

ตามขอ ๔ ตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนรองผูอํานวยการ และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ       

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 

๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายพงศรัชตธวัช  ววิังสู 

๒. นายยุธยา  อยูเย็น 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การแตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 

 ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยในการรายงานผลการ

ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอใหเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับทิศทางและยุทธศาสตรของ

สถาบันวจัิยและพัฒนา 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ 
                                                

       ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังตอไป 
 

   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง กําหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งตอไป คือ ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
    

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย             

ครัง้ตอไป 
  

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ๒๐/๒๐ 

      ๖.๒ การนําเสนอเรื่องพจิารณาเชงินโยบายและแนวทางในการ 

   พัฒนามหาวทิยาลัย 
 

 สรุปเรื่อง ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุมเรื่อง การนําเสนอเรื่องพิจารณาเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยขอใหมหาวิทยาลัย นําเสนอประเด็นในการเตรียมการสูอาเซียน การวิจัยพัฒนา และ

การสรางอัตลักษณหรอืเอกลักษณของมหาวทิยาลัย รวมทัง้ทศิทางเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดย

มอบหมายใหผูบรหิารมหาวทิยาลัยที่เปนผูกํากับดูแลในแตละประเด็น นําเสนอที่ประชุมในโอกาสตอไป  
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  

 

เลกิประชุม    เวลา ๑๑.๑๕ น. 

 

 

 

  

(นางสาวนัยรัตน  เสมสวาง)                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล  ศรธีนางกูล) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม              เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                           ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (นางจันทรา  เลศิอนันต) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม  

 


