
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๘(๒๒)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายกสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔.   ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา  
๖. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘.   นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๑. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๒.  ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล  ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๕. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
   มหาวิทยาลยั  กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๑. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
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๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี  
๒. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๔.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๕. นายวฒันะ  มากช่ืน หวัหน้ากลุม่งานประกนัคณุภาพ 
๖. นายอมรเทพ  สีบญุเรือง ผู้จดัการกองทนุกองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร 
๗. นายศกัดิช์ยั  ชยัรัตน์ หวัหน้าส านกังานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๘. นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๙. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๐. นางสาวพรไพรสน  เพชรอ าไพ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 นายมานิจ  สขุสมจิตร  นายกสภามหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีประธานการประชมุได้ด าเนินการประชมุ 
ตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

   ประธานท่ีประชมุ มอบหมายให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งเร่ืองประธาน
แจ้งท่ีประชมุทราบ โดยมีระเบียบวาระดงันี ้ 
 

  ๑.๑ การประชุมลับ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี ๑.๑ 
เป็นการประชุมลับ  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ สภามหาวิทยาลยัอาจมีมติให้จดรายงานการประชมุลบัครัง้ใด ทัง้หมด 
หรือแตบ่างสว่นก็ได้ แตใ่ห้มีบนัทกึพฤตกิารณ์ไว้  ซึง่ท่ีประชมุมีมติไม่ให้จดรายงานการประชมุลบั และให้มี
บนัทกึพฤตกิารณ์ไว้ 
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 ท่ีประชุม พิจารณา การประชุมลับ โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ ก ากับดูแลการ
ประชมุลบั 
 

  ๑.๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง รายงานผลการตรวจประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี  ๒๕๕๒ ตามแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวันท่ี ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีผู้ ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นัน้ โดยผลการตรวจ
ประเมินคณุภาพ ๙ ด้าน    ผลประเมินอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียคะแนน ๒.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐ 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้ไปตรวจเย่ียมหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั และศนูย์การศกึษา 
รวมทัง้ได้สมัภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลยั และผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ี ได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๗(๒๑)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้เวียนให้
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือรับรองรายงานการประชมุในเบือ้งต้นแล้ว เม่ือวนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

 มติ  ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๗(๒๑)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข ดงันี ้

๑. หน้า ๑๒/๒๖ ย่อหน้า ๒ ข้อความ “กรรมการสภาคณาจารย์ประจ า” แก้ไขเป็น 
“กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า”  
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๒. หน้า ๒๐/๒๖ ข้อความ “ขอให้ด าเนินการให้ถกูต้องและเป็นไปตามระเบียบ” แก้ไขเป็น 
“ขอให้ด าเนินการจดัการเรียนการสอน การบริหาร และสถานท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย” 

๓. หน้า ๒๕/๒๖ รายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวยั ให้เพิ่มเตมิข้อความ “ ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะ ขอให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอดุมศกึษา”  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

  ๓.๑ รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ ครัง้ที่ ๗(๒๑)/๒๕๕๓  
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะ จากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๗(๒๑)/๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ท่ี ๗
(๒๑)/๒๕๕๓ วนัม่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต นัน้ ซึ่งส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ 
และมีหน่วยงานท่ีได้รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕
(๑๙)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดงันี ้
   การประชุมครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ มีหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ คือ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เร่ือง (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามบนัทกึข้อความ ตส ๑๒๗/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
   การประชุม ครัง้ท่ี ๗(๒๑)/๒๕๕๓ มีหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการ       
ตามข้อเสนอแนะ จ านวน ๔ หนว่ยงาน ดงันี ้
   หนว่ยงานท่ีได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว คือ 

๑. ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดงันี ้

๑.๑ การจดัตัง้ส านกังานสภามหาวิทยาลยั : แนวคิด ประสบการณ์ และ
แนวทางสูก่ารปฏิบตัท่ีิดี  

๑.๒ การเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย” 
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๑.๓ การทบทวนนโยบายและการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒. กองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร เร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
กองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๒ โดยให้มี
ผู้ตรวจสอบบญัชีจากภายนอก  ตามบนัทกึข้อความ กส ๑๖๒/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

๓. ส านกังานอธิการบดี โดยอธิการบดี เร่ือง การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปี
ของผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งอธิการบดีได้มอบคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาชีแ้จงและส่ง
ค าชีแ้จงให้กับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทราบ ตามบันทึกข้อความ สลส.๓๗๒/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 

๔.  คณะครุศาสตร์ เร่ือง การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ป.บณัฑิตวิชาชีพครู) ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และศนูย์การศกึษา ตามบนัทึกข้อความ 
คคศ. ๗๐๕/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓   

หนว่ยงานท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ จ านวน ๒ หนว่ยงาน คือ 
๑. คณะครุศาสตร์ เร่ือง การน าเสนอการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
๒. ส านกังานสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่ือง สรุปจ านวนนกัศกึษา ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๓ จ าแนกตามหลกัสตูรและสถานท่ีจดัการเรียนการสอน กรณีท่ีนกัศกึษารับมากกว่าแผนและ
การเปิดวิชาเลือกเสรี 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

  ๔.๑ การพจิารณาเพิ่มเงนิเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์   
รอบ ๖ เดือน (ครัง้ที่ ๑)  
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั เร่ือง การพิจารณาเพิ่มเงินเดือน
รายปีของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งรองอธิการบดี
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ฝ่ายกิจการนกัศึกษา และต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑)  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั ้ง ท่ี ๗(๑๐)/๒๕๕๒        
เม่ือวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชุมได้มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนรายปีของผู้
ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือนรายปี ตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เร่ือง อตัราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ จากการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ พิจารณาประเมิน
ต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา และคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามกรอบการพิจารณา ดงันี ้
    ๑. การประเมินรองอธิการบดีและคณบดีมีกรอบการพิจารณาดงันี ้
     ๑.๑ พิจารณาจากผลการประเมินของอธิการบดี 
     ๑.๒ พิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.) 
     ๑.๓ ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
     ๑.๔ เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารวมทัง้ 
เชิญผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้ข้อมลูการบริหารงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
    คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนฯ ได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ 
ต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยพิจารณาตามกรอบการประเมิน
ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีผู้ รับการประเมิน ดงันี ้
    ๑. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว  ต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤต ิ พลูพฒัน์  ต าแหนง่คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 

 จากการประชุมพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนฯ ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี ้
 ๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  ๑.๑ ควรมีการก าหนดแผนการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานในด้านกิจการนกัศกึษา
ประจ าปี หรือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั  
  ๑.๒ การแข่งขนักีฬาในภาพรวมของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ในระยะเวลา ๒ ปีท่ี
ผ่านมานัน้เร่ิมมีความถดถอย มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคญัในเร่ืองดังกล่าว โดยให้ การสนับสนุน
นกักีฬาในเร่ืองการจดัสวสัดกิาร และการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกักีฬาของมหาวิทยาลยั เป็นต้น 
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  ๑.๓ ควรส่งเสริมในเร่ืองคณุธรรมและจริยธรรมให้กับนกัศึกษารวมทัง้มีการปลูกฝังด้าน
ประชาธิปไตยให้มากขึน้ 
  ๑.๔ มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์  อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ โดย
จดัขึน้เป็นประเพณีทกุปี  
  ๑.๕ มหาวิทยาลัยควรเข้มงวด กวดขัน และป้องกันในเร่ืองสิ่งเสพติด การพนัน และ
พฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมในเชิงชู้สาว 

๑.๖ มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เชิง รุกท่ีเป็นกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะโลกร้อนภายในมหาวิทยาลยั และควรให้การสนบัสนนุและส่งเสริมกิจการท่ี
นกัศกึษาสนใจและเกิดประโยชน์ โดยเน้นการมีสว่นร่วมของนกัศกึษา  เชน่ โครงการสวนดสุิตท านา  
 

 ๒. คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ๒.๑ ควรปรับปรุงแผนด าเนินงานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทัง้ในด้านกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน และงบประมาณ ให้สอดคล้องกบัจ านวนนกัศกึษาท่ีรับเกินแผนท่ีตัง้ไว้ 
  ๒.๒ การด าเนินงานเก่ียวกับโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยนอกสถานท่ีตัง้มหาวิทยาลัย ควรด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา หรือมาตรฐานของสภาวิชาชีพตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 
  ๒.๓ การรับนักศึกษาจ านวนท่ีมากกว่ามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยควรเตรียม
กระบวนการผลิตนักศึกษาไว้รองรับการรับนกัศึกษาท่ีมากกว่ามหาวิทยาลัยก าหนด เช่น จ านวนห้องเรียน 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนโดยต้องค านึงถึงความพร้อมตลอดจนคณุภาพในการจัดการเรียนการ
สอน  และควรมีการเตรียมความพร้อมไว้หากมีหนว่ยงานจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ  
  ๒.๔ การด าเนินการของหลกัสตูรการศกึษาพิเศษท่ีมีจ านวนนกัศกึษาลดลงนัน้มหาวิทยาลยั
ควรหาแนวทางการในการปรับปรุงหลกัสตูรใหม ่เชน่ หลกัสตูรการศกึษาพิเศษ ๔ บวก ๒ เป็นต้น 
 

  สรุปผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและต าแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์ รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑) ดังนี ้
  ๑. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี และผลการพิจารณาการเพิ่ม
เงินเดือนต้องรอการประเมินในรอบ ๑๒ เดือน (ครัง้ท่ี ๒) ตอ่ไป 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤต ิ พลูพฒัน์  คณบดีคณะครุศาสตร์ (๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ – 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัดี และผลการพิจารณาการเพิ่มเงินเดือนต้องรอ
การประเมิน ในรอบ ๑๒ เดือน (ครัง้ท่ี ๒) ตอ่ไป 
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    จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
    ๑. ข้อสงัเกตจากท่ีประชมุพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ 
    ๒. ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและต าแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์ รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑) 
 

 มติ  ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้
ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ รอบ ๖ เดือน (ครัง้ท่ี ๑) โดยข้อสงัเกตของคณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ มอบเลขานกุารสภา
มหาวิทยาลยัแจ้งให้มหาวิทยาลยัทราบตอ่ไป 
 

  ๔.๒  สรุปการประชุมระดมความคิดเหน็ เร่ือง การเตรียมความพร้อมและ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง สรุปการประชมุระดมความ
คดิเห็น เร่ือง การเตรียมความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ี ส านกังานวิเทศสมัพนัธ์ ได้เข้าประชมุระดมความคิดเห็น เร่ือง การเตรียม
ความพร้อมและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา ซึ่งจัดขึน้โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องออคิด ชัน้ ๓ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ 
สปา รีสอร์ท จงัหวัดปทุมธานี นัน้ ในการนี ้มหาวิทยาลยัได้สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง การ
เตรียมความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา ตอ่สภามหาวิทยาลยัใน
การประชุม ครัง้ท่ี ๗(๒๑)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไปแล้วนัน้ ซึ่งท่ีประชุมมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการน าเร่ืองดงักล่าวเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครัง้ โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัได้ท า
หนงัสือแจ้งไปยงัรองอธิการบดีทุกฝ่าย เพ่ือขอข้อมูลในส่วนท่ีได้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องไปแล้ว โดย
ได้รับข้อมลูในสว่นท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการไปแล้ว ดงันี ้

  ๑. ส านกักิจการพิเศษ กิจกรรมท่ีด าเนินการไปแล้ว คือ โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และสถาบนัวฒันธรรมไทยศกึษา ประเทศญ่ีปุ่ น 

 ๑) วตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาและเพิ่มทกัษะฝีมือผู้ปรุงอาหารไทย (พ่อครัว แม่
ครัว) ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการปรุงอาหารของไทย
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และสถาบนัของตา่งชาต ิโดยการเปิดหลกัสตูรสอนปรุงอาหารไทยอย่างถาวร ณ สถาบนัในตา่งประเทศอนั
จะเป็นการเสริมสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ของอาหารไทยและร้านอาหารไทยให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

 ๒) ขอบเขตความร่วมมือและกิจกรรม 
     กรมส่งเสริมการส่งออก สนบัสนุนการประชาสมัพนัธ์โครงการอบรม 

และอ านวยความสะดวกด้านการประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศญ่ีปุ่ น 
     สถาบนัวฒันธรรมไทยศกึษา จดัหาสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การฝึกอบรม ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ประสานเตรียมการในขัน้ตอนด้านการอบรมตามหลกัสตูรท่ีก าหนดร่วมกบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ด าเนินการอบรมและประชาสมัพนัธ์โครงการอบรมในประเทศญ่ีปุ่ น 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส่งผู้ประสานงาน และวิทยากร อาทิ 
ผู้ เช่ียวชาญการสอนอาหารไทย การแกะสลักผลไม้ ศิลปะประดิษฐ์ ไปเป็นผู้ ให้การอบรม ณ สถานท่ีซึ่ง
สถาบนัวฒันธรรมไทยศกึษาเป็นผู้จดัเตรียม ตลอดจนจดัท าหลกัสตูรการสอนท่ีเหมาะสมกบัความต้องการ
ของประเทศญ่ีปุ่ น 

๒. กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการไปแล้วและอยูร่ะหวา่งการด าเนิน ดงันี ้
   ๑) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ได้ก าหนดแนวทางให้มหาวิทยาลยัจดัท าแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือสร้างความ
เป็นนานาชาต ิ(Internationalization) ในอตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั 

   ๒) มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๖ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันามิติความเป็นสากลให้เกิดขึน้ ทัง้ด้านโครงสร้างองค์กร หลกัสตูร และการ
จัดการเรียนการสอน ศักยภาพบุคลากร การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และการสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาให้สามารถ
เทียบเคียงและแขง่ขนัได้ 

    ๓) มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาสถาบนัสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสถาบันสู่สากล โดยก าหนด
โครงการท่ีจะสนบัสนนุการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัให้ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายตามแผนฯ 

   ๔) คณะกรรมการบริหารกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบัการเปิด
เสรีทางการศกึษา โดยมอบผู้ รับผิดชอบประสานงานเพ่ือสร้างความร่วมมือกบัประเทศในอาเซียน 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา สรุปการประชุมระดมความ
คดิเห็นเร่ือง การเตรียมความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา 
 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานุวฒัน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  ได้น าเสนอข้อมูล

เพิ่มเตมิดงันี ้ การเตรียมความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา ท่ีจดั
ประชุมไปแล้วเม่ือวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นัน้ ท่ีประชุมได้หารือกันในเร่ืองการเปิดเสรีทางการค้าว่า 
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การศกึษาถือวา่เป็นการค้าด้วยหรือไม ่ ซึ่งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) ได้แบง่
การศึกษาเป็น ๕ ระดบั คือ ระดบัปฐมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ระดบัการศึกษาผู้ ใหญ่
และการศึกษาอ่ืน ๆ  โดยการจัดการศึกษาระดบัปฐมศึกษาและระดบัมัธยมศึกษาเป็นการปฏิบตัิของ
รัฐบาลอยู่แล้วถือว่าไม่เป็นการค้า ส าหรับระดบัอุดมศึกษา ระดบัการศึกษาผู้ ใหญ่ และการศึกษาอ่ืน ๆ     
มีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างสูงและยังเป็นข้อโต้แย้งกันอยู่  ซึ่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์        
ผลพันธิน อธิการบดีก็ได้ให้นโยบายและให้ความส าคัญในการเตรียมตัวสู่การค้าเสรี คือ การพัฒนา
บคุลากรโดยให้กลุม่เลขานกุารเรียนภาษาองักฤษ ทกุวนัองัคาร – พฤหสับดี และสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการ
สอบ TOEIC  และภาษาจีน ส าหรับด้านกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ เช่น ด้านอาหารได้
ร่วมกบักรมสง่เสริมการสง่ออกในการสอนผู้ประกอบอาหารในตา่งประเทศ และด้านภาษา และวฒันธรรม
ก็ได้ร่วมกบัสถาบนัวฒันธรรมและภาษาท่ีประเทศญ่ีปุ่ น มีการสง่เสริมด้านอาหาร และการนวด รวมทัง้การ
ปรับปรุงสถานท่ีศนูย์ไทยศกึษา ณ ประเทศจีน ท่ีใช้เป็นศนูย์กลางให้ชาวจีนได้เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรม
ไทย ซึ่งขณะนีใ้กล้จะแล้วเสร็จ  แต่สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้
ทราบและเข้าใจวา่การเปิดเสรีทางการศกึษาคืออะไร  และต้องเตรียมตวัอยา่งไร   

 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. มหาวิทยาลยัควรพิจารณาบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ ท่ีมีความเช่ียวชาญ ความช านาญ 
เชน่ สาขาคหกรรมศาสตร์ มาชว่ยงานมหาวิทยาลยั 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรศึกษาเร่ืองนีใ้ห้เข้มข้นถึงความเป็นอาเซียน โดยให้การท างานออกมาเป็น
ลกัษณะจิกซอ เช่น การแลกเปล่ียนอาจารย์โดยอาจารย์เรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ๓ ปี แต่ไป
จบในตา่งประเทศได้ หรือนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนท่ีประเทศกมัพชูา แต่สามารถมาลงทะเบียนเรียนจบท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตได้ หรือลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตแต่สามารถจบท่ี
มหาวิทยาลยัในประเทศสิงค์โปรได้ รวมถึงการเตรียมตวัเป็นอธิการบดี หรือคณบดี ในส านกังานอาเซียน
โดยประเทศในอาเซียนต้องมีระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเดียวกนั  
 ๓. มหาวิทยาลยัควรมีการเตรียมความพร้อมในการประกนัคณุภาพในระดบัอาเซียน 
 ๔. มหาวิทยาลยัควรมอบผู้ รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองนี ้เช่น คณะกรรมการบริหาร  
กลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 
 

๔.๓ การขออนุมัตใิช้เงนิบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง การขออนุมัติใช้เงินบ ารุง
การศกึษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตได้ประมาณการรายรับเงินบ ารุงการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ( ๑๐๐%) จากแผนรับ เป็นวงเงินทัง้สิน้ ๔๙๒,๙๐๑,๗๐๐ บาท และได้
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จดัสรรเงินบ ารุงการศึกษา (๘๐%) เป็นวงเงินทัง้สิน้ ๓๙๔,๓๒๑,๔๐๐ บาท ท าให้มหาวิทยาลัยมีวงเงิน
สะสม (๒๐%) ตามแผนรับ เป็นวงเงิน  ๙๘,๕๘๐,๓๐๐ บาท แต่มหาวิทยาลยัมีรายรับจริง ณ วนัท่ี ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ (๑๐๐%) เป็นวงเงิน ๔๓๘,๔๗๔,๒๐๐ บาท หกัวงเงินสะสม (๒๐%) ๘๗,๖๙๔,๘๐๐ 
บาท  ดงันัน้จะมีวงเงินท่ีสามารถใช้ได้ (๘๐%) ๓๕๐,๗๗๙,๔๐๐ บาท  แต่เน่ืองด้วย มหาวิทยาลยัฯ มี
รายจ่ายจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนและรองรับการจดัการเรียนการสอน จ านวน 
๔๒๘,๖๙๖,๓๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินจดัสรรท่ีอนุมตัิไว้เดิมอยู่ จ านวน ๓๔,๓๗๔,๙๐๐ บาท  ในการนี ้
เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลยัฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลยัฯ จึงขออนุมตัิจัดสรร
เพิ่มเตมิจ านวน ๓๔,๓๗๔,๙๐๐ บาท  จากเงินสะสม (๒๐%) จากวงเงินสะสมท่ีมีอยู่ ๔๔,๑๕๒,๘๐๐ บาท 
ซึง่ท าให้มหาวิทยาลยัจะยงัคงเหลือเงินบ ารุงการศกึษาสะสมจากรายรับจริง จ านวน ๙,๗๗๗,๙๐๐ บาท   
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติจัดสรรเงินบ ารุง
การศกึษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๓๔,๓๗๔,๙๐๐ บาท  
 

การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตวา่  การขออนมุตัิใช้เงินบ ารุงการศกึษาสะสม 
ครัง้ตอ่ไปขอให้ระบรุายละเอียดของคา่ใช้จ่าย และการใช้เงินขอให้ด าเนินการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  
 

มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิการขอจดัสรรเงินบ ารุงการศกึษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จ านวนเงิน ๓๔,๓๗๔,๙๐๐ บาท (สามสิบส่ีล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 

 

๕.๑ สรุปผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง สรุปผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งแต่งตัง้ท่ี ๕๙๔๓/๒๕๕๑ แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารกลยทุธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ นัน้ ใน
การนี ้คณะกรรมการบริหารกลยทุธ์ จงึได้รายงานผลการปฏิบตังิาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดงันี ้

๑.  การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารกลยทุธ์ตามอ านาจหน้าท่ี ประกอบด้วย 
๓ หน้าท่ีหลกั ดงันี ้
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    (๑)  จัดระบบการวัดผลการด าเนินงานเพ่ือให้การแปลงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัไปสูก่ารปฏิบตั ิประสบความส าเร็จ น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงอยา่งยัง่ยืน 
    (๒)  ด าเนินการเพ่ือให้การเช่ือมโยงกลยทุธ์มหาวิทยาลยักับการด าเนินงาน
ของหนว่ยงานภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Alignment) โดยการส่ือสารกลยทุธ์ การจดัการข้อเสนอแนะและ
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
    (๓)  ติดตามงานและเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาทบทวนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
   ๒.  การปฏิบตัิภารกิจท่ีนอกเหนือจากค าสัง่อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร   
กลยทุธ์ 
  

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ สรุปผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริหารกลยทุธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน 

 

  สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ มหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ พร้อมกับจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิราชการ รอบ ๙ 
เดือน ส่งส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้ง
มหาวิทยาลยัว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบนัอดุมศกึษาไม่ต้องจดัส่งรายงานการประเมินตนเอง
และไม่ต้องกรอกรายงานผ่านระบบ e – SAR cad รอบ ๙ เดือน พร้อมทัง้แจ้งก าหนดการให้มหาวิทยาลยั
จดัสง่รายงานผลการประเมินตนเองครัง้เดียวในรอบ ๑๒ เดือน ภายในวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ในการนี ้กองนโยบายและแผน จึงจดัท าสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 
๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทัง้ประเด็นข้อสังเกต ส่งให้ผู้ ก ากับตัวชีว้ัดและผู้
ประสานงานหลักรับทราบ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ัด ในรอบ ๑๒ เดือนต่อไป     
ซึ่งค่าคะแนนถ่วงน า้หนักการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รอบ ๙ เดือน เท่ากับ 
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๒.๕๓๙๔ ซึง่คะแนนรวม ปี ๒๕๕๒ ในรอบ ๙ เดือน เทา่กบั ๒.๗๑๘๙ ดงันัน้ คะแนนรวมปี ๒๕๕๓ ในรอบ 
๙ เดือน ต ่ากวา่คะแนนปี ๒๕๕๒ เทา่กบั ๐.๑๗๙๕ 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค า
รับรองการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม  – มีนาคม ๒๕๕๓) 

 

 สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๓) โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

   ตามท่ี กลุ่มงานตรวจสอบภายในมีภารกิจหลกัในการก ากับดแูลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้เพ่ือให้หน่วยงานมีการปฏิบตัิงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั 
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานในแต่ละปีมีการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ รอบระยะเวลาการด าเนินงาน            
ในไตรมาสท่ี ๒ (ม.ค. – มี.ค.๒๕๕๓) กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้แล้ว
จ านวน ๓ เร่ือง ดงันี ้

๑. รายงานผลการตรวจสอบกองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร 
๒. รายงานการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง 
๓. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๕๒ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๓) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
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๕.๔ รายงานผลการด า เ นินงานตามแผนงานส ร้ าง เส ริมท า นุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

   

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย พ .ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยงานได้ด าเนินการตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดในแผนสถาบนัภาษา ศิลปะและ
วฒันธรรม 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน
สร้างเสริมท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต 

 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. การท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมเป็นภารกิจหลกัหนึง่ของมหาวิทยาลยั ดงันัน้ ควรเน้นท่ีจะอนรัุกษ์

เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้เห็นเป็นรูปธรรม และเป็นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั   
๒. หน้า ๒ ข้อ ๑ วัฒนธรรมในด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ วัฒนธรรมในเร่ืองการแต่งกายท่ีดูดี ให้

เพิ่มเตมิค าวา่ “สะอาด” เป็น วฒันธรรมในเร่ืองการแตง่กายท่ีดดีู สะอาด 
๓. หน้า ๓ ข้อ ๒.๓ การใส่ใจ ให้แก้ไขเป็น การให้ความสนใจและช่วยเหลือกัน และบรรทดัท่ี ๓ 

ข้อความ “การใสใ่จ” ให้เพิ่ม “ความมีน า้ใจ การชว่ยเหลือเกือ้กลู” 
๔. หน้า ๓ ข้อ ๓.๕ การสร้างความแตกตา่ง เป็นเร่ืองเก่ียวกบันโยบายหรือไม่ หากทกุคนต้องสร้าง

ความแตกตา่งอาจจะเกิดปัญหาในระดบัปฏิบตักิาร   
๕. หน้า ๓ ให้เพิ่ม ข้อ ๓.๖ การให้ค าแนะน าและให้ก าลงัใจ 

 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๕ แนวทางปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเก่ียวกับสาขาวิชาชีพ 
 และสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ 

   

  สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง แนวทางปฏิบตัิในการเปิดการ
เรียนการสอนหลกัสตูรเก่ียวกบัสาขาวิชาชีพและสาขาแหง่การประกอบโรคศลิปะ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากส านกัสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ว่าท่ีประชุมคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศลิปะ ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ได้มีมติว่า “ให้มีหนงัสือแจ้งมหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน และส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาทราบถึงแนวทางปฏิบตัิในกรณีท่ีจะเปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรเก่ียวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ ให้มีการขอรับรอง
สถาบนัการศึกษาจากสภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่าง ๆ แล้วแต่กรณี” นัน้ คณะกรรมการ
วิชาชีพหรือสภาวิชาชีพต่าง ๆ จึงได้ก าหนดเกณฑ์การรับรองสถาบนัการศึกษาของแต่ละสาขาขึน้มา เพ่ือให้
สถาบนัการศึกษาท่ีจะเปิดหรือจัดการเรียนการสอนตามบญัชีรายช่ือสาขาการประกอบโรคศิลปะและสาขา
วิชาชีพอ่ืน ๆ (ตามเอกสารแนบ) ด าเนินการย่ืนค าร้องขอการรับรอง หากสถาบนัการศึกษาแห่งใดมิได้รับการ
รับรองสถาบนัการศึกษา จะมีผลท าให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในสาขานัน้ ๆ ไม่มีสิทธ์ิขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพ ในการนี ้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามแนวทางปฏิบตัิในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรข้างต้น เพ่ือประโยชน์
ส าหรับผู้ ท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรให้สามารถเข้าสู่ระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพตา่ง ๆ ก าหนด 
    

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ แนวทางปฏิบตัิในการเปิดการเรียนการ
สอนหลกัสตูรเก่ียวกบัสาขาวิชาชีพและสาขาแหง่การประกอบโรคศลิปะ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๖ ข้อมูลรายงานจากระบบฐานข้อมูลรายบุคคล ภาคเรียนท่ี ๑  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
   

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง ข้อมลูรายงานจากระบบฐานข้อมลู
รายบคุคล ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศกึษา ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้มีการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน โดยตัวชีว้ัดท่ี ๑๔.๑ เร่ือง “ระดับ
ความส าเร็จ ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน
อดุมศึกษา และระบบฐานข้อมลูภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิต” นัน้ก าหนดให้ต้องมีการรายงานผลตาม
รูปแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด ในการนี ้จึงขอน าเสนอรายงานข้อมลูจากระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่ง
ประกอบด้วยรายงานการเผยแพร่ ๑ – ๕ ดงันี ้
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   -   รายงานเผยแพร่ ๑  รายงานบคุลากรทัง้หมดจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานท่ี
สงักดั ประเภทบคุลากรและสายงาน ปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
   -   รายงานเผยแพร่ ๒  รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าท่ีสอน) จ าแนก
ตามต าแหนง่ทางวิชาการ และระดบัการศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
   -   รายงานเผยแพร่ ๓ รายงานจ านวนนักศึกษาทัง้หมดและจ านวนบุคลากร
สายวิชาการจ าแนกตามคณะ และกลุม่สาขาวิชา ปีการศกึษา ๑/๒๕๕๓ 
   -   รายงานเผยแพร่ ๔ รายงานจ านวนนิสิต/นกัศกึษาทัง้หมด ภาคเรียนท่ี ๑ ปี
การศกึษา ๒๕๕๓ จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดบัการศกึษา และเพศ 
   -   รายงายเผยแพร่ ๕ รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ จ าแนกตามคณะ หลกัสตูร สาขาวิชา และระดบัการศกึษา   
  

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ข้อมูลรายงานจากระบบฐานข้อมูล
รายบคุคล ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ 

 

ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ขอให้ตรวจสอบรายงานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
รายบคุคลให้ถกูต้องอีกครัง้ก่อนน าออกเผยแพร่ เน่ืองจากบางหน่วยงานยงัมีข้าราชการปฏิบตัิงานและท า
หน้าท่ีสอนอยู ่
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๗ สรุปกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “SWAN TEAM” 
   

  สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต “SWAN TEAM” โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

   ตามท่ี คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ได้สอบถามข้อมลูในด้านการสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั 
ในการนี ้กองพฒันานกัศกึษาจงึขอแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั ดงันี ้
   ๑. รายงานผลการแข่งขนัเชียร์ลีดเดอร์ รายการ Asian Thailand Cheerleading 
Invitation ๒๐๐๙ ณ สนามกีฬานิมิบตุร 
   ๒. รายงานผลการแข่งขนั The ๕th Cheerleading World Championships 
๒๐๐๙ ณ เมืองแบรแมน ประเทศเยอรมนันี 
   ๓. รายงานผลการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ “Seacon Square Cheerleading 
Thailand Championships ๒๐๐๙ ณ ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ 
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   ๔.  รายการโทรทศัน์ของญ่ีปุ่ น ขอบนัทึกเทปรายการโทรทศัน์ “Sekai Culture 
Summit” ของทีมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ สรุปกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต “SWAN TEAM” 
 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตวา่ การแขง่ขนัเชียร์ลีดเดอร์ ควรให้นกัศกึษาทกุคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม เพ่ือเป็นการออกก าลงักาย ไมใ่ช่เพียงทีมใดทีมหนึง่เทา่นัน้ 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์น าขวัญ  

วงศ์ประทมุ ผู้ รับผิดชอบเชียร์ลีดเดอร์  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การแข่งขนัเชียร์ลีดเดอร์ จะมีเชียร์ลีดเดอร์คณะ 
และศนูย์การศกึษาแตล่ะท่ีมารวมอยูด้่วย ซึง่ปีท่ีผา่นมาได้รับคดัเลือกไปแข่งขนัระดบัเอเชียท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
และระดบัโลกท่ีประเทศเยอรมนันี ส าหรับลีดเดอร์ประเภทลีดมือนัน้ ทางยูลีค ได้ขอความอนุเคราะห์มา
ถ่ายท ารายการในมหาวิทยาลยัเพ่ือท่ีจะประชาสมัพนัธ์การเข้าร่วมแข่งขนักีฬา ส าหรับการไปแข่งขนัเชียร์
ลีดเดอร์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้รางวลัชนะเลิศเป็นอนัดบั ๑  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๘ รายงานงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   

 สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปประชุมระดมความ
คิดเห็น เร่ือง รายงานงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
    ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต โดยกองคลงั ได้จดัท ารายงานงบการเงิน
ตามเกณฑ์คงค้าง และการวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ 
– ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒) พร้อมทัง้ได้น าสง่รายงานให้ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลยั ในรอบระยะเวลา ๑ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน และการตดัสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัตอ่ไป ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนกุรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ 
ครัง้ท่ี ๔(๑๔)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
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 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

ท่ีประชมุรับทราบ  
 

  ๕.๙ การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๒) 

   

  สรุปเร่ือง  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การเปิดสอนหลกัสตูรศกึษา-
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๒) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
    ด้วยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้ก าหนดนโยบายเปิดรับนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๒) 
โดยจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ณ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งหลักสูตร
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง ๒๕๕๐ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ในการประชุมครัง้ท่ี ๑๐(๓๓)/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้วนัน้  ในการนี ้มหาวิทยาลยัได้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็น เม่ือวนัท่ี ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบการขอเปิดสอนหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๒) 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๒) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

  ๖.๑ ข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   

  สรุปเร่ือง ดร.บญุลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลยัได้กล่าวช่ืนชมมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
๒๐๐๙ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และขอให้มีการรณรงค์เร่ืองการประหยดัน า้เพิ่มเติมเพ่ือเป็นการลด
คา่ใช้จา่ยของมหาวิทยาลยั 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๘(๒๒)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๙/๑๙ 

  ๖.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ 
  

  สรุปเร่ือง ดร.บุญลือ  ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่าขณะนีส้ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีก าลังด าเนินการจัดท า
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ โดยมี หลกัการ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) พฒันาตามหลกัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ๓) พัฒนาประเทศสู่ความเป็น
สมดลุในทกุมิตอิยา่งบรูณาการและเป็นองค์รวม ๔) ยดึวิสยัทศัน์ของปี ๒๕๗๐ เป็นเป้าหมายในการพฒันา 
ซึง่โดยรวมเป็นการน าแนวคดิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ มองวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียงทัง้ในด้านวตัถสุิ่งแวดล้อม วฒันธรรมท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันัน้ ในการจดัแผนรายจ่ายมหาวิทยาลยั
จะได้น าสว่นท่ีกลา่วข้างต้นเข้าไปผนวกไว้ในแผนรายจา่ย 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๖.๓ การเชิญชวนร่วมงานโครงการสวนดุสิตย้อนยุคเร่ืองราวและแฟช่ัน 
  

  สรุปเร่ือง ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เชิญ
ชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัร่วมงานโครงการสวนดสุิตย้อนยคุเร่ืองราวและแฟชัน่ ในวนัอาทิตย์ท่ี 
๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ เพ่ือปลกูจิตส านึกให้นกัศกึษาเกิด
ความภาคภูมิใจและรักในสถาบนัการศกึษา รวมทัง้เป็นการช่วยเหลือนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ ท่ีขาด
แคลนทนุทรัพย์  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ      
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     
(นางสาวพรไพรสน  เพชรอ าไพ) 
   ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


