
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ 

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๔. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๕. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๒. นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๕. ดร.จรินทร์ สวนแกว้  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
     กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒/๒๕ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านายการส านักงานอธิการบดี 
๔.  ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
๖.    นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 นายมานิจ  สุขสมจิตร ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  
ศรีธนางกูล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หมดวาระการด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ จึงมีผลให้หมดวาระการด ารงต าแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปด้วย  

ในการนี้ จึงมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพลางก่อน   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
       ๑.๑ การขอเลื่อนก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมเรื่องการเลื่อนก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ ในวันที่ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากมีความจ าเป็น ๒ ประการ ได้แก่  

๑) จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ มีมติ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งรองอธิการบดี ในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เนื่องจาก
กรณีดังกล่าวหากมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะท าให้ระยะเวลานานเกินไปในการ
แต่งตั้งรองอธิการบดีที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าจะมีการแต่งตั้งย้อนหลัง รวมถึงองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
ด้วย 
   ๒) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามกระบวนการสรรหา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงควรจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการ         
สรรหาของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะได้สิ้นสุดลง หากจะให้ระยะเวลาล่วงเลยไป
เกรงว่าจะไม่เหมาะสมเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๓/๒๕ 

ทั้งนี้ จากเหตุผลทั้ง ๒ ประการ มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าควรจะเลื่อนก าหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เร็วขี้นกว่าเดิมและได้เรียนหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยไม่ขัดข้อง ในการนี้จึงขอเลื่อนการประชุมจากก าหนดการเดิมวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เป็นวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และวาระที่ ๔.๕ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากเป็นวาระท่ีจ าเป็นจะต้องด าเนินการ  
    

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ เหตุผลความจ าเป็นในการเลื่อนก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

  
 มติ  ที่ประชุม รับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ การเลื่อนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๒  ๔.๓  ๔.๔ และ ๔.๕ ขึ้นมาพิจารณาก่อน และในวาระที่ ๔.๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
              ๑.๒ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว๑๒๔๗  

ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีมติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 

 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่องหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว๑๒๔๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มีมติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามี
มติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งอธิการบดี เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถตามมาตรา ๓๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าการที่สภามหาวิทยาลัยให้อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว
ข้างต้นจะต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอน ในการนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้
ขอหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งเทียบเคียงกับกรณีที่พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยมิได้บัญญัติให้ต้องน าความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือมีมติว่า
บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหารือ
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว เป็นเพียงเหตุที่กฎหมายบังคับให้อธิการบดีต้องพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ส่วนการด าเนินการให้อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งนั้น มาตรา ๑๘(๘) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว้ชัดเจนว่า สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี ดังนั้น เมื่อเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของอธิการบดีมาจากการใช้อ านาจ
ถอดถอนของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยย่อมมีหน้าที่ต้องด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๔/๒๕ 

แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ให้บุคคลใดหรือองค์กรอ่ืนใดเป็นผู้มีอ านาจถอด
ถอน ดังนั้น เมื่อกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัญญัติให้การแต่งตั้งอธิการบดีจะต้องด าเนินการน าความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยจึงมี
หน้าที่จะต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีด้วย 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที ่ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๒๔๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 
   
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๑.๓ หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ.๕๑๐๒.๑/๔๖๔๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  

๒๕๕๕ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ 

 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ที่ ศธ.๕๑๐๒.๑/๔๖๔๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เสนอให้คุรุสภาให้การรับรองปริญญาศึกษาศาสตร์
บัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาวิชาการประถมศึกษา นั้น คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาได้พิจารณาแล้ว และ
คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติให้การรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ทั้งนี้ให้การรับรองเฉพาะที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น รายละเอียดตามประกาศ
คุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
  จีงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ.
๕๑๐๒.๑/๔๖๔๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๔  หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๒๒๑๕ ลงวันที่  
   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ.... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๕/๒๕ 

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ.ศ.... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป และมอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกูล) และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ แต่งตั้งผู้แทนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
   บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
เสร็จแล้ว โดยส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา              
ที่ นร ๐๙๐๑/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖(๖)/๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ 
 
         สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ 
  
 มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๖(๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๕ และครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ แก้ไขดังนี้ 

๑. หน้า ๕/๒๓ วรรคสอง บรรทัดที่ ๑๐ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต การศึกษาพิเศษ แก้ไขเป็น ศึกษาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาพิเศษ 

๒. หน้า ๑๐/๒๓ และ ๑๑/๒๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน า
เงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้ โครงการโรงสีข้าวสวนดุสิต กู้ยืม ให้แก้ไขค าว่า โครงการโรงสีข้าวสวนดุสิต เป็น 
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ รวมทั้งข้อความในส่วนอ่ืนด้วย 
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๗ (๗)/๒๕๕๕ แก้ไข หน้า ๑๒/๑๒  ระเบียบวาระที่ ๖.๑ 
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. แก้ไขเป็น วันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๖/๒๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๖(๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ 
 ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ๖(๖)/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น ส านักงานเลขานุการ        
สภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๒ 
หน่วยงาน  

หน่วยงานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ บฑว.๑๔๒๒/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ และเอกสารประกอบการประชุม 
   หน่วยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ เรื่อง การจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระหว่างส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) และสังกัดต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ านวน 
๒ หน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินงาน ได้แก ่ 
   ๑. ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เรื่อง แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
   ๒. กองกฎหมาย เรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๕๒๑ ลง
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖(๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑          (ร่าง) นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
   
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) นโยบายของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๗/๒๕ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          
ที่ ๑๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบร่วมระหว่างผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการนี้ จึงได้จัดท า (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) เพ่ือ
ใช้เป็นทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในทุกหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการก าหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต น าเสนอรายละเอียดการจัดท า (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) โดยสรุปได้ดังนี้  
 การด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ งได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (๑) ก าหนดนโยบายและ
อนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ
กับการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่คล่องตัว และมีอัต
ลักษณ์สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้น และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการ
ก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบร่วมระหว่างผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้แทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักการและแนวคิด นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
และมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แนวคิดของการเป็น “มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
ที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของตนเอง” 
 กรอบนโยบายส าคัญที่ค านึงถึง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-
๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑-๒๕๖๕) รวมถึง วิสัยทัศน์และยุทศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) 
 จากการวิเคราะห์กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศ และกรอบแนวทางการด าเนินงานด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านอุดมศึกษา ผนวกกับการพิจารณารากฐานของมหาวิทยาลัยที่มีความ
โดดเด่นเฉพาะทางและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๘/๒๕ 

มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายที่จะท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ า รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างบูรณาการ ดังนี้ 
 ๑. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นเป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง โดยเน้นคุณภาพ (The Quality of Education) และการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้วยองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐาน 
 ๒. บัณฑิตเป็นพลเมืองดีที่ทันสมัย มีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้
ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๓. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ บนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานที่เฉพาะเจาะจง (Niche Market) และการสร้าง
ความเข้มแข็งเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการของหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัย และความเป็นมืออาชีพที่น าไปสู่ 

    ๔.๑ การผลิตเอกสาร ต าราทางวิชาการ ที่มีคุณภาพท้ังเชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม 
             ๔.๒ การผลิตงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานเดียวกัน
และระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภายนอก 
             ๔.๓ การบริการวิชาการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรอบรู้
ของบุคลากรใหม่ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการศึกษาตลอดชีวิต 
 ๕. ใช้รูปแบบการเรียนรู้ หลากหลายที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล สร้างสัมพันธภาพกับคู่ความร่วมมือ
เพ่ือสร้างประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติในวิชาชีพจริง ตามแนวทางการเรียนรู้จากการท างาน (Work-
based Learning) และการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การท างานจริง (Work Integrated Learning)  
 ๖. เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยเข้ากับการปฏิบัติทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคคลทั่วไปตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ 
 ๗. บริหารจัดการภายใต้ปรัชญาการมีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งของการอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
(Survivability) และธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: 
EdPEx) เพ่ือผลักดันกระบวนการท างานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เชื่ อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๘. ใช้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นแกนหลักในการด าเนินงานทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
โดยมีส านักบริหารกลยุทธ์เป็นกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 ๙. ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน และใช้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน (Performance Enhancement of Human Capital Management System) และน าระบบ
สมรรถนะ (Competency-based Management) มาเป็นฐานในการบริหารงานบุคคล  

๑๐. บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการบริหารกิจการมีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพลท าการส ารวจโดยจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นมีทั้งสิ้น 
๒๓๔ ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗ บุคลากรสายวิชาการ ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๙/๒๕ 

ส าหรับที่เหลือจะเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ๑๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖ สรุปภาพรวมคือมีค่าเฉลี่ยการแสดง
ความคิดเห็นร้อยละ ๓.๘๐ จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ และที่แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๔.๔  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า นโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ได้ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ รวมถึงคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ    
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภา
วิชาการหรือไม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ (๑) ดังนั้น สภา
วิชาการจึงควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายวิชาการด้วย  
 ๒. ตลอดระยะเวลาระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เนื่องจาก
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ บริบทต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนไป 
 ๓. ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ข้อ ๑๐ เป็น บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. เพ่ือให้นโยบายสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยจะสื่อสารนโยบายไปสู่ประชาคมให้มีความเข้าใจได้อย่างไรและ
จะมีกลไกอย่างไรในการท าให้เกิดผลอย่างจริงจัง รวมถึงเมื่อระยะเวลาผ่านไปนโยบายจะมีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้อง 
 ๕. ควรมีการก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานตามนโยบายฯ โดยน าเสนอรายงานการด าเนินงานให้                      
สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖. จากนโยบายฯ ข้อ ๘ ที่ระบุว่าใช้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยประจ า พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นแกน
หลักในการด าเนินงาน เหตุใดจึงไม่ใช้เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ๗. นโยบายฯ ข้อที่ ๒ ยังมีความเป็นนามธรรมยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพราะจะวัดได้อย่างไร ซึ่ง
ลักษณะของความดี มี ๒ อย่าง คือการท าความดี และการเป็นคนดี จึงควรก าหนดคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
บัณฑิตเป็นพลเมืองดี ว่าต้องดีอย่างไรโดยให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน 

๘. เรื่องคนดี มีศีลธรรมเป็นเรื่องที่เป็นความต้องการของสังคมไทยอย่างมากหากมหาวิทยาลัยสามารถท า
ให้บัณฑิตที่จบการศึกษา ออกไปเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตา ซึ่งเท่าที่เห็นส่วนใหญ่มักจะเขียนให้
สวยงาม แตเ่รื่องผลเป็นอีกเรื่อง จึงขอให้อย่าเป็นเช่นนั้น  

๙. บทบาทหน้าที่ของส านักบริหารกลยุทธ์ ที่จะมีการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย ผู้ที่จะท าหน้าที่
บริหารควรเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการประสานงาน และมีบทบาทในการติดตามอย่างใกล้ชิด และควรมีผลการ
ด าเนินงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งการรายงานควรบอกถึงแนวทางการแก้ไข 
รวมทั้งวิธีการในการด าเนินงานในส่วนอ่ืนต่อไปได้ด้วย หากด าเนินการได้ตามนี้ สภามหาวิทยาลัยก็จะได้รับทราบ 
ผลความคืบหน้าหรือตัวชี้วัดที่มีอยู่นั้นไปบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  
       
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวชี้แจงว่า (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๙) ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ เนื่องจากควรผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอ่ืนก่อน 
แล้วจึงจะน าเสนอสภาวิชาการในการประชุมคราวต่อไป  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๐/๒๕ 

 นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าแผนกลยุทธ์หน่วยงานทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าวตอบชี้แจงว่า หลังจากท่ีนโยบายของมหาวิทยาลัยได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จากนั้นจะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในส่วนของประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเข้าใจ โดยการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติ ฉะนั้นนโยบายฯ จะลงไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานตามโครงสร้างขององค์กร และจากนั้นจะมุ่งไปสู่ การประชาสัมพันธ์ภายนอกเพ่ือให้
สาธารณชนได้รับทราบต่อไป   
 ส าหรับประเด็นการก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานตามนโยบายฯ นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งจะต้องมีการประเมินตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในระดับใด นโยบายของมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น ๑๐ ข้อ การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้นโยบายเกิดเป็นรูปธรรม เช่น           
ข้อ ๒. บัณฑิตเป็นพลเมืองดีที่ทันสมัย มีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ 
มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม กิจกรรมการ
วัดผลในรูปแบบเดิมคือมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ท าความดีจนได้รับการยกย่องจากสังคม หรือได้รับ
รางวัล คิดเป็นจ านวนร้อยละ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ตัวชี้วัดอีกลักษณะคือการถูกลงโทษ
ของนักศึกษาจะลดลงร้อยละเท่าไร ก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งก็จะมีลักษณะในเชิงรูปธรรม แต่ในภาวะ
ปัจจุบันเริ่มมีการกล่าวถึงเรื่องของพลเมืองดี ไม่ว่าจะเป็นจิตสาธารณะ ค่ายอาสา ที่ออกมาในรูปแบบใหม่ ๆ ก็จะ
เป็นตัวชี้วัดได้อีกตัวชี้วัดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของกิจกรรม ที่มีความต่อเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย จึง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
  ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน  กล่าวตอบว่า จากนโยบายฯ ข้อ ๘ ที่ระบุว่าใช้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นแกนหลักในการด าเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ แผนกลยุทธ์ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ โดยจะมีการยกร่างแผนกลยุทธ์ขอมหาวิทยาลัยใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และ
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไป 
 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากนโยบาย ข้อ ๒ ค าว่า พลเมืองดีที่ทันสมัย คณะกรรมการได้ก าหนดค านิยามหรือค า
จ ากัดความไว้แล้วว่า หมายถึง การเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับผิดชอบตนเอง ด ารงชีวิต
และปฏิบัติตนอยู่ได้ในทุกสถานการณ์โดยใช้ความรู้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และค าว่า มีคุณธรรมก ากับความรู้ หมายถึง การเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานและปฏิบัติตนให้ไปสู่
ความส าเร็จ และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความคิดที่ดีงาม มีการปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของการเป็นคนดี 
(เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม) สนใจสิ่งรอบตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เป็นผู้ใฝ่รู้) รู้จักตัดสินและ
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล (มีวิจารณญาณ) มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีเหตุผล ละความเห็นแก่ตน ท างานเป็น
กลุ่มด้วยใจรัก ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสังคม (มีจิตสาธารณะ) แต่งกายดี มีมารยาทอ่อนน้อม                  
(มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม) อย่างไรก็ตามจะรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย สิ่งที่เป็นความท้าทาย แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ 
มหาวิทยาลัยมีการเน้นจุดยืนนั้นคือจุดเด่นในด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงกรอบแต่บางส่วน
เป็นจุดยืน และบางส่วนเป็นเป้าหมายในเชิงอุดมคติ ประเด็นที่ ๒ ในการก าหนดนโยบายฯ จะมีความครอบคลุมทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พยายามก าหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ และเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งในการก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายฯ เป็นประจ าในแต่ละปี และมีความต้องการให้เกิดการเรียนรู้
มากที่สุด และประเด็นที่ ๓ ได้มีการระบุถึงผลส าเร็จและเป้าหมาย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๑/๒๕ 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 
               ๔.๒          การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
          

สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ มีมติ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับเงินเดือนเป็นไปตาม
อัตราเงินเดือนขั้นสุดท้าย ดังค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และการแต่งตั้งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ทั้งนี้ให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย
ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามอัตราเงินเดือนข้ันสุดท้าย นั้น 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึง 
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
   ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงขอ
เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ และได้รับเงินเดือนเป็นไปตามอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสุดท้าย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๓. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คุณานุวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
  ๖. ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 

 ทั้งนี้  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาเลือก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕  
(๑) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองคน ให้กลุ่มรองอธิการบดีเป็นผู้มีสิทธิเลือก ซึ่งผลการ
พิจารณาเลือก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนดุสิต  
     
 มติ ที่ประชุม มีดังนี้ 

๑. อนุมัติ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  ๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑.๓ รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๒/๒๕ 

  ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คุณานุวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
  ๑.๖ ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับเงินเดือน
เป็นไปตามอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสุดท้าย 

๒. รับทราบ รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ   
 
               ๔.๓  การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และการแต่งตั้งรอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ทั้งนี้
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ และได้รับเงินเดือนเป็นไปตามอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้าย นั้น และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่             
๘(๘)/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ขอเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรียบร้อยแล้ว 
   ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า “...ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี” 
    ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี ขอเสนอ
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิต 

 
มติ ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร             

เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 
 

     ๔.๔  การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  รองศาสตราจารย์  ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดุสิต ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันทื่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๓/๒๕ 

ได้มีค าสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยมีหน้าที่ด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น 
   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการโดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
   ๑. การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือรับทราบค าสั่ง และ
พิจารณาปฏิทินก าหนดเวลาและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้
ด ารงต าแหน่งอธิการบด ี
     ๒. การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือรับทราบประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง เพ่ิมเติมประเภทของบุคคลในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง  การรับสมัคร และการ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลจากการด าเนินการ
ดังกล่าวมีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑ คนคือ นายพิทักษ์  จันทร์เจริญ 
     ๓. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือก าหนดแนวทาง
และเกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี และมีประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
     ๔. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์  
เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี และคณะกรรมการได้ลงมติตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือต้องผ่านการพิจารณาใน
องค์ประกอบ ๔ ด้านประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านวิชาการ และด้านภาวะผู้น าและ
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมซึ่งผลการ
พิจารณาผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
    คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอชื่อ นายพิทักษ์  จันทร์เจริญ เป็นผู้ได้รับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
    

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า โดยปกติการประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดี  
หรือคณบดี มักจะเป็นการประชุมลับ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ในการประชุม ถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๔/๒๕ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมมีมติให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ หากไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่าน
ใดเสนอให้ประชุมลับ ก็จะด าเนินการประชุมอย่างเปิดเผย  

เมื่อพิจารณาจากรายงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่ ได้ด าเนินการมาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  จึงขอชมเชยประธานและคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ส าหรับผู้ที่ได้รับ
การสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ            
ได้มีหนังสือขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหนังสือท่ี สนพ. ๑๑๖๙/
พิเศษ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ก าลังอยู่ในระยะเวลาที่มีความก้าวหน้าไปมาก จนมีแนวโน้มอาจจะมีความส าเร็จของกระบวนการในเร็ว
วันนี้ หากได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อเพ่ือขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ด า รงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งโครงสร้างของ
ระบบบริหารและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้น าเสนออาจจะต้องถูกรื้อ แก้ไข และปรับปรุงใหม่ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ... ไม่ว่าจะเป็นสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร โครงสร้างของ
องค์กร และข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่มีผล
บังคับใช้ ความไม่ชัดเจนขององค์ประกอบเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดภาวะชลอตัวขององค์กรในการพัฒนา  ซึ่งจะมี
ผลเสียต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายได้ 
 อีกประการหนึ่ง ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งมีระยะเวลา ๑๘๐ 
วัน ในการด าเนินการในช่วงรอยต่อของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ ให้มีความเหมาะสมและดีที่สุดขององค์กร 
ดังนั้น ระยะเวลาที่ดีที่สุดของการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามารับต าแหน่งอธิการบดี ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... น่าจะอยู่ในช่วงของเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเหมาะสมที่สุด ในครั้งนี้ ได้พิจารณาไตร่ตรองเพ่ือประโยชน์ขององค์กร จึงขอสละสิทธิ์ใน
การเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีในครั้งนี้ และหากช่วงเวลาของการสรรหาอธิการบดีอยู่ในช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสม สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนพอสมควร ก็พร้อมที่จะ
เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอีกครั้งหนึ่ง 

 
การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การขอสละสิทธิ์ของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี เป็นเอกสิทธิ์ จึงขอหารือที่ประชุม

เมื่อผู้ถูกเสนอชื่อขอถอนตัว จะด าเนินการอย่างไรต่อไป   
๒. ควรศึกษากฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและรอบคอบ   
๓. กระบวนการสรรหาฯ อาจจะหยุดไม่ได้เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ 
วรรคสอง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนที่
อธิการบดีจะหมดวาระ หรือหลังจากอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้วแต่กรณี  

๔. ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มีการระบุระยะเวลาในการสรรหาหรือไม่  
๕. กระบวนการสรรหาอธิการบดีได้ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ควรมีการก าหนดระยะเวลาเผื่อ

ไว้หรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาในการเริ่มด าเนินการอาจจะลดลง   
๖.  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชุดใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เนื่องจากการขอสละสิทธิ์ของผู้

ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี ไม่ได้ประชุมลับ จึงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องและสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาคมสวนดุสิตอีกด้วย    
  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๕/๒๕ 

ตอบชี้แจง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวขอเสนอแนวทาง ๒ แนวทาง ดังนี้          

๑) หากพิจารณาตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ควรด าเนินการในรูปแบบคู่ขนานกันไปคือเอา
กฎหมายเป็นตัวตั้ง  หรือ ๒) พิจารณาตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง          
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งหากพิจารณาถึงกรอบระยะเวลา ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ ... ผ่านไปได้ตามกรอบระยะเวลารวมถึงกรอบระยะเวลาของการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ต้อง
เป็นมติของสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบ  

นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชุดใหม่
เนื่องจากขณะนี้กฎหมายใหม่ยังไม่ออกบังคับใช้ จึงต้องมีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป และเมื่อกฎหมาย
ใหมอ่อกมาบังคับใช้ ก็ต้องมีกระบวนการสรรหาใหม่ โดยเป็นไปตามบทเฉพาะกาล 

ส าหรับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้ระบุไว้ว่าหากผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อสรรหาเป็นอธิการบดี ขอสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการอย่างไร ฉะนั้ นจึงต้องใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ วรรคสอง “การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันก่อนที่อธิการบดีจะหมดวาระ หรือหลังจากอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้วแต่
กรณ”ี ก็ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไปจนครบ ๑๒๐ วัน   

รายละเอียดของกระบวนการสรรหาฯ  จะต้องมีประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องการรับ
สมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งจะก าหนด
ระยะเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะต้องไปก าหนดในส่วนนั้นเอง แต่ต้องอยู่ใน
กรอบระยะเวลา ๑๒๐ วัน  

ส าหรับหนังสือที่ สนพ. ๑๑๖๙/พิเศษ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอให้มีการเปิดเผยให้ประชาคมรับทราบเป็นการสร้างความเข้าใจ          
ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขอหารือฝ่ายนิติกรมีความเห็นเป็นอย่างไร 

นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกรกองกฎหมาย กล่าวว่า หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหา
อธิการบดี สละสิทธิ์ ก็จะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาฯ ใหม่  

ข้อสรุปจากที่ประชุมเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชุดใหม่ ส าหรับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๑) และ (๔) ซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามรายชื่อในค าสั่งเดิม ส่วนกรรมการตาม (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร และ (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ โดยให้เสนอแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

  
 มติ ที่ประชุม มีดังนี้  

๑. รับทราบ การขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  

๒. ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชุดใหม่ ส าหรับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๑) และ (๔) ซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๖/๒๕ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามรายชื่อในค าสั่งเดิม ส่วนกรรมการตาม (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร และ (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ โดยให้เสนอแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 ๔.๕  การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
     สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล
เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่  ดร.เบ็ญ จา เตากล่ า  คณ บดีคณ ะพยาบาลศาสตร์  และ ดร.ปาริชาติ               
นิติมานพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การ สรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ที่ ๓๖๒๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๓๗๖๕/๒๕๕๕ เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และบันทึกข้อความที่               
กบ.๒๗๘๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เสนอตีความและวินิจฉัย โดยมีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการ
สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น 
    คณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้ด าเนินการโดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
      ๑. ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือรับทราบค าสั่งพิจารณา
เลือกกรรมการ ๑ ท่าน เป็นเลขานุการ ได้แก่ ดร.ราเชนทร์ บุญลองสง พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี ใบ
สมัคร แบบเสนอชื่อ แบบแสดงวิสัยทัศน์ และแบบประวัติ  จากการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการสรร
หาคณบดี เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๒. ประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือรับทราบ 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี จ านวน ๒ ฉบับ รับทราบจ านวนผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา
เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์  ไววานิชกิจ  
๒. ดร.เบ็ญจา เตากล่ า และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน  ๑ ราย ได้แก่ 
ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง
ต าแหน่งคณบดี จ านวน ๓ ราย ซึ่งตรงตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ทั้ง ๒ ฉบับ  
      ทั้งนี้  การเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     
จากกลุ่มของบุคลากรข้อ ๒.๒ (๑) (ก) และ (ข) แต่ละกลุ่มไม่เกิน ๓ ชื่อ ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพ่ือหยั่งเสียง 
คณะกรรมการจึงได้ออกประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๓ ราย ได้แก ่
    
  ๑. ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง 
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๒. ดร.เบ็ญจา    เตากล่ า  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ง 
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๓. ดร.สิทธิพร   เอ่ียมเสน  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๗/๒๕ 

 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้เข้า
รับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์น าเสนอข้อมูลพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหาร การ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามไม่เกิน ๑๐ นาที ณ ห้องประชุม Conference 
๑ ชั้น ๔ ส านักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หากไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์
และแสดงวิสัยทัศน์ตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ และคณะกรรมการได้พิจารณาแบบประเมินผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งคณบดี เพ่ือใช้ประกอบในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ 
     ๓. ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือรับทราบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ และพิจารณาผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยให้คะแนนในแบบประเมินผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี และอภิปราย
ร่วมกันโดยละเอียด 
    คณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่ง
คณบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้
รายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี ดังนี้ 
   ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ ราย (ตามล าดับอักษร) ได้แก่  
    ๑.๑ ดร.เบ็ญจา  เตากล่ า 
    ๑.๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์  ไววานิชกิจ 

๒. บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย ได้แก่   
    ๒.๑ ดร.สิทธิพร   เอ่ียมเสน 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ และต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การพิจารณา ที่ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการลงคะแนนลับ และกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งสิ้น ๒๓ คน 

ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง 
๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์
การพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีการ

ลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยมีผลการลงคะแนนเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่  ดร.เบ็ญจา  เตากล่ า 
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ดร.สิทธิพร   เอ่ียมเสน 

 
 มติ  ที่ประชุม ออกเสียงเลือกและแต่งตั้ง ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้ง นางเบ็ญจา  เตากล่ า ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๘/๒๕ 

 ๒. แต่งตั้ง นายสิทธิพร  เอ่ียมเสน  ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวนัที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
             ๔.๖  การขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
  (Notebook) ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๕ 
 

       สรุปเรื่อง            เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้
คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเรียนรู้และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ โดยการมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้นักศึกษาบูรณาการกับการใช้งานจริงในชีวิตประจ าวันที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามี
บทบาทในทุกด้าน และเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ ง  ฝึกทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๕ จ านวน ๔,๐๐๐ เครื่อง และขออนุมัติกู้เงินเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เป็นเงิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่ งร้อยล้านบาทถ้วน) และดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก่ธนาคาร จ านวน 
๘,๖๖๑,๓๕๗.๒๐ บาท (แปดล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐๘,๖๖๑,๓๕๗.๒๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)  

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติจัดซื้อและขออนุมัติกู้เงินเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๕  จ านวน ๔,๐๐๐ เครื่อง  
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวอธิบายเพิ่มเติมโดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา 
(Notebook) ส าหรับนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงระบบสารสนเทศทางการศึกษา และบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการ รวมถึงเป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะด้านการใช้สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอินเตอร์เน็ตหรืออีออคชั่น (E-Auction) งบประมาณ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ ๔,๐๐๐ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ประมาณ ๑๐๐ 
ล้านบาท มีการก าหนดราคากลางประมาณราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท  
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษา ควรค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
อย่างเต็มที ่และด าเนินการอย่างโปร่งใส   

๒. ควรดูแลและระมัดระวังเรื่องของโปรแกรม (Software) ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีผลทางกฎหมายแล้ว
จะต้องรับผิดชอบมากพอสมควร รวมทั้งควรตรวจสอบค าถูก ค าผิดในสัญญาเนื่องจากพิมพ์ผิดบางจุด และควรระบุ
ข้อห้ามการใช้โปรแกรม (Software) ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  
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๓. ในการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๕ จ านวน 
๔,๐๐๐ เครื่อง จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ไม่ควรใส่จ านวนดอกเบี้ยที่ต้องช าระ
ให้แก่ธนาคาร เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน  

๔. ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งข้อความต่อ ๆ ไป ข้อความที่เป็นข้อความ       
หมิ่นประมาท ซ่ึงมีการละเมิดกันอย่างมากมายอยู่ในขณะนี้ และควรมีหน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องด้วย  

๕. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึง
อยากทราบว่าในระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ยังมีเครื่องคงเหลือที่สามารถใช้งานได้หรือไม่ และส าหรับแนวทางการ
ด าเนินงานในปีต่อ ๆ ปีควรเปลี่ยนเป็นระบบเช่าได้หรือไม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และได้เครื่องที่ทันสมัยและ
เหมาะกับการใช้งานได้ดีกว่าการจัดซื้อ  

 
ตอบชี้แจง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กล่าวชี้แจงว่า คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) คณะกรรมการค านึงถึง 
ประโยชน์ใช้สอยและความเหมาะสมในการใช้งาน โดยมีการส ารวจตลาดจากสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่ามีหลาย
บริษัทและหลายยี่ห้อหรือไม่  ส าหรับโปรแกรม (Software) มหาวิทยาลัยจะใช้ลิขสิทธิ์ทั้งหมด และมหาวิทยาลัย 
มีการชี้แจงและท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และในข้อก าหนดส าหรับบริษัทที่ประมูลได้จะต้องตั้งส านักงานส าหรับให้บริการซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่อง ทั้งภายในมหาวิทยาลัย หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยบริษัทจะดูแลและรับประกันเป็นเวลา 
๓ ปี หากเครื่องมีการเสียหาย เช่น เครื่องตกหน้าจอแตก นักศึกษาจะต้องชดใช้  

นายสวงค์ บุญปลูก ในฐานะผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า การจัดซื้อเครือ่ง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาใช้ในการเรียน ส าหรับ ๓ ปีแรก 
กรรมสิทธิ์ของเครื่องยังเป็นของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นกรรมสิทธิ์จะเป็นของนักศึกษา เพราะว่าเมื่อครบก าหนด 
๓ ปี เครื่องคอมพิวเตอร์จะตกรุ่นและล้าสมัย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนักศึกษา    
  
 มติ ที่ประชุม  อนุมัติ  จัดซื้อและอนุมัติกูเ้งินภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
และดอกเบี้ย เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษารหัส ๕๕ จ านวน ๔,๐๐๐ 
เครื่อง 
 
              ๔.๗  รูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ 
  ปฏิทินการรับคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปฏิทินการรับคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือเรื่อง การปรับเวลาเปิดและปิดภาคการ 
ศึกษาตามนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่
ประชุมได้มีการอภิปรายถึงผลของการปรับเวลาเปิดและปิดภาคการศึกษา ประกอบกับมติจากที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ปรับเวลาการเปิดภาคการศึกษาตามระบบสากล จากเดิมในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วง
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม-๑๕ กันยายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๐/๒๕ 

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น 
  ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่  ๑๐(๔๖)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา  
๒๕๕๗ และปฏิทินการรับคัดเลือกนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

การเปิดภาคการศึกษาวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
    ภาคการศึกษาท่ี ๑ เปิดวันที่  ๑๕ สิงหาคม - ๑๕ ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาท่ี ๒ เปิดวันที่  ๑๕ มกราคม - ๑๕ พฤษภาคม 
    ภาคการศึกษาท่ี ๓ เปิดวันที่  ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม  
   ปฏิทินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
       
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และปฏิทินการรับคัดเลือกนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มีการประสานงานกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือไม่ และจะใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดหรือแต่ละมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ 

๒. รูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ก าหนดเป็น ๓ ภาคเรียน จะมีโอกาสปรับ
เป็น ๒ ภาคเรียนได้หรือไม่  

 
ตอบชี้แจง 
นายสวงค์ บุญปลูก ในฐานะผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวตอบชี้แจงว่า  

รูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปฏิทินการรับคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย ให้ปรับปฏิทินซึ่งจะอยู่
ในช่วงของวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วรูปแบบที่น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม แต่ละมหาวิทยาลัยจะพิจารณาภายใต้กรอบที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมหาวิทยาลัยใช้รูปแบบดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ที่
จะส าเร็จการศึกษาและที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการเข้าท างาน แต่จะมีผลกระทบในเรื่องของการรับ
นักศึกษา จึงได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาเพียง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ รับตรงจากการสอบ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ เป็นการรับจากระบบแอดมิชชั่นกลางจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงก าหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลาง ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นส่วนที่สามารถเตรียมการรองรับในระบบแอดมิชชั่นกลางได้พอดี  

ส าหรับการก าหนดรูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ๓ ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ ๓ จะเป็นภาคเรียน 
ฤดรู้อน (Summer) ซ่ึงขณะนี้จะไม่มีแล้วแต่จะเป็นภาคเรียนพิเศษซึ่งบางหลักสูตรอาจจะเปิด การจัดการเรียนการ
สอนจะเป็นแบบทวิภาค ๒ ภาคเรียน  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รูปแบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปฏิทิน
การรับคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๑/๒๕ 

 ๔.๘  การขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
 
   (รายงานการประชุมลับ) 
 
 ๔.๙  รายงานผลการสอบสวนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่ ๘๙/๒๕๕๔ สั่ง  

ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
   (รายงานการประชุมลับ)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑  การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
   (รายงานการประชุมลับ) 
 
              ๕.๒ การจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 เพื่อรักษาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 “Minutes for your hearts” 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “Minutes for 
your hearts” โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จะด าเนินโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของ ผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร ทุกระดับ ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง อีกทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการเรียนและการท างานของบุคลากร โดย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการสันทนาการ ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพ “Minutes for your 
hearts” ซ่ึงมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
   ส าหรับโครงการดังกล่าว จะมีการจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธี
เปิดโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  “Minutes for your 
hearts” 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๒/๒๕ 

               ๕.๓ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ มีมติ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตไปด้วยความเรียบร้อยตามความในมาตรา ๓๑(๗) และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ในการนี้  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต               
ที่ ๔๒๗๒/๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  
  ๑. นางสาวธนาศิริ ชะระอ่ า    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
   ๒. ดร.สิรินาถ  แพทยังกุล    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายมหาวิทยาลัย 
 
      จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๔  (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทิน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทิน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นการวางแผนการด าเนินงานของ           
สภามหาวิทยาลัยรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา ๑ ปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)  
โดยมกี าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๓/๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมและปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย ด าเนินงานดูแลรักษาเงินสะสมของบุคลากรและเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย       
เพ่ือจ่ายคืนให้แก่บุคลากร ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖(๕) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
อย่างน้อยปีละครั้ง  
 ในการนี้  กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
ขอรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสะสม         
เลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
  
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี 
๑(๙)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๗(๑๕)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๔/๒๕ 

               ๕.๖ การพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ 
 และจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาก าหนดจ านวนและ           
ตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลา
ราชการต้องมีคุณสมบัติ (๑) ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนหรือ ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการ และข้อ ๖ (๑) สถาบันอุดม ศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้
ปฏิบัติงานต่อ นั้น ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบผู้ที่ จะ
เกษียณอายุราชการแล้วมีผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะเกษียณอายุราชการจ านวน ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์
พยอม วงศ์สารศรี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุราชการมาแล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะมีอายุ
ครบ ๖๕ ปี จึงไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๑) ในปีนี้   

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งไม่มีผู้มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๕(๑) 
 
     มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๗  ผลการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ปีท่ี ๔ รอบ ๑๒ เดือน  
(๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ปีที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  ๒๒(๗๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕             
ที่ประชุมสรุปผลการประเมินอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ปีที่  ๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ผลการประเมินระดับ ๕ สูงกว่ามาตรฐานมาก โดยการด าเนินงาน
ด้านสมรรถนะมืออาชีพ และด้านการบริหารจัดการมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานมาก เช่น              
ด้านวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การน าแผนไปปฏิบัติ การควบคุมและการติดตามงาน การส่งเสริมและ
ให้บริการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และกรอบแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้าง เป็นต้น ซึ่ง
การประเมินฯ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะซึ่งจะน าเสนออธิการบดีเพ่ือทราบต่อไป 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๕/๒๕ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ปีที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 
 
  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 


