
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

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

๑๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑.  นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยั 
๒. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ    บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
๓. นายวชัรกิติ    วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ   
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี  
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๔. ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๕.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๖. ดร.เบญ็จา  เตากล ่า คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๘. นางวาสนา  บณุยทตั เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 นายมานิจ  สขุสมจิตร  นายกสภามหาวิทยาลยั ตดิภารกิจไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ จงึได้
มอบหมายให้ นายนิคม  กฤษณรังคณุ  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีประธานการประชมุและ
ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

   ประธานท่ีประชมุ มอบหมายให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งเร่ืองประธาน
แจ้งท่ีประชมุทราบ โดยมีระเบียบวาระดงันี ้ 
 

  ๑.๑ การประชุมลับ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี ๑.๑ 
เป็นการประชุมลับ  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ สภามหาวิทยาลยัอาจมีมติให้จดรายงานการประชมุลบัครัง้ใด ทัง้หมด 
หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบนัทึกพฤติการณ์ไว้  ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้จดรายงานการประชุมลับ โดยไม่
เปิดเผยรายงานการประชมุลบั 
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 ท่ีประชุม พิจารณา การประชุมลับ โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ ก ากับดูแลการ
ประชมุลบั 
 

  ๑.๒ การน าเสนอการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง การน าเสนอการด าเนินงาน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี สภามหาวิทยาลยัได้หารือกับคณะผู้บริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ในการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในระดบัคณะได้น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่า คณะมีวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคตอ่การด าเนินงาน 
นัน้ ในการนี ้คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พร้อมทัง้ขอรับฟังข้อคิดเห็นจากท่ีประชมุสภา-
มหาวิทยาลยั 
 

 ดร.เบ็ญจา  เตากล ่า  น าเสนอท่ีประชุมดงันี ้ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ท าหน้าท่ีในการผลิต
บคุลากรระดบัอุดมศึกษา ในสายวิชาการและวิชาชีพ ปัจจุบนัเปิดสอนสายวิชาการระดบัปริญญาตรี ทัง้
สายวิชาชีพครู สายวิชาการศกึษาทัว่ไปและสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการขยาย
การศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคมและประเทศชาติได้ 
ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงได้เล็งเห็นว่าบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ยังมีความขาดแคลนเป็นจ านวนมาก ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตมีศกัยภาพและความพร้อมด้านทรัพยากร ท่ีจะจดัการศึกษาในสาขานีใ้ห้มี
คณุภาพและมาตรฐานตามท่ีสภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้
จดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาด
แคลนบคุลากรพยาบาลของสงัคมขึน้อีกสาขาหนึ่ง โดยมหาวิทยาลยัได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท า
ร่างโครงการจัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต และสภามหาวิทยาลัยได้
อนมุตัิหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐) เม่ือวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ และ
อนุมัติโครงการจัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน  วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐     
ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร และให้การรับรองสถาบันการศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๐ 
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เมษายน ๒๕๕๐ ในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการ
ด าเนินงานตามภารกิจท่ีตอบสนองตอ่เป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจหลกัทัง้ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
บณัฑิต ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน และด้านการ
ท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม และมีการด าเนินงานบรรลตุามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปี ๒๕๕๒ ท่ีสอดคล้อง
กบักลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั ดงันี ้
 ๑. ด้านการผลิตบณัฑิต 
  ๑.๑ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ในปีการศกึษา ๒๕๕๑ คณะพยาบาลศาสตร์มีนกัศกึษาทัง้หมด ๑๑๙ คน จ าแนก
เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗ คน นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๒ จ านวน ๕๒ คน 
  ๑.๒ อาจารย์ประจ าทัง้หมดในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จ านวน ๑๘ คน มีวุฒิปริญญาเอก ๒ 
คน ปริญญาโท ๑๖ คน อาจารย์ทัง้หมดยงัไมมี่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
  ๑.๓ การจดัการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จดัการเรียนการสอนตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการเรียน
การสอน ทัง้นี ้คณะได้เชิญบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกให้มีส่วนร่วมการพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน รวมทัง้มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และมีระบบ
และกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ียเทา่กบั ๒.๒๒ 
  ๑.๔ กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส ารวจความต้องการจ าเป็น
ของนกัศกึษาทกุขัน้ปีและได้จดับริการตามความต้องการ เช่น บริการข้อมลูข่าวสารจากอาจารย์ประจ าชัน้
และอาจารย์ท่ีปรึกษา การประสานความร่วมมือกบัแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจดัสภาพห้องเรียน
ให้มีความเหมาะสม รวมทัง้มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ทัง้ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
นันทนาการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีประสิทธิผลของการด าเนินงานในระดบัดีมากได้ ๓ 
คะแนนเตม็ 
 ๒. ด้านการวิจยั บคุลากรได้รับงบประมาณสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบนัตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า รวมทัง้สิน้เป็นเงิน ๖๓๑,๓๗๗ บาท คิดเป็นเงินเฉล่ีย ๓๕,๐๗๖ 
บาทตอ่คน มีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีมีตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชาติ จ านวน 
๒ เร่ือง แตย่งัไมมี่งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีประสิทธิผล
ของการด าเนินงานในระดบัดี คะแนนเฉล่ียเทา่กบั ๒.๓๓ 
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 ๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม ด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ จ านวน ๔ โครงการ 
๑๐ กิจกรรม โดยมีประสิทธิผลของการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉล่ียเท่ากัน ๒.๗๕ ซึ่งมี
โครงการเดน่ ๆ เชน่ การพฒันาศนูย์การเรียนรู้เพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพเด็กปฐมวยัและผู้สงูอายใุนชมุชน 
โครงการต้นกล้าอาชีพ  และโครงการ มสด. รักษ์สุขภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการวิชาการ ร้อยละ ๙๓.๔๔ ร้อยละ ๘๗.๔๐ และร้อยละ ๘๓.๐๐ ตามล าดบั 
 ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด าเนินงานกิจกรรม /โครงการ ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และมีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยมี
ประสิทธิผลของการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก ได้ ๓ คะแนนเต็ม ซึ่งโครงการเด่น ๆ ได้แก่ โครงการ
เสริมสร้างเจตคติคา่นิยมและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล โครงการพิธีบายศรีสู่ขวญั และโครงการพิธี
ไหว้ครูและมอบหมวกวิชาชีพพยาบาล โดยนักศึกษาผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๘.๓ และร้อยละ ๘๔.๐ ตามล าดบั 
 ๕. การประกนัคณุภาพ ในด้านคณุภาพการด าเนินงานนัน้ใช้ระบบประกนัคณุภาพ โดยพิจารณา
ตวัชีว้ดัและเกณฑ์คณุภาพตา่ง ๆ ตามแนวทางการด าเนินงานคณุภาพจากองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จากผลการ
ประเมินตนเอง และการประเมินจากหนว่ยงานภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ สภาการพยาบาล โดย
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้มีมติให้การรับรองสถาบัน การศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ส าหรับการประเมิน
การปฏิบตัิราชการ ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน เม่ือสิน้สดุปีงบประมาณ ๒๕๕๒ คณะพยาบาลศาสตร์มีผล
การประเมินการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต ด้วยคา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั ๔.๒๓๓๘ และจากการตรวจประเมินภายใน ตามเกณฑ์คณุภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๒.๖๓ เม่ือพิจารณาในเชิงระบบพบว่า ตัวบ่งชีด้้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับดี ๒.๑๔ ด้าน
กระบวนการและระดบัผลผลิต อยูใ่นระดบัดีมาก คา่เฉล่ียเทา่กบั ๒.๖๗ และ ๒.๗๑ 
 ๖. การด าเนินงานตามอตัลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยั  ได้ก าหนดให้สาขาพยาบาลศาสตร์เป็น      
อตัลกัษณ์ 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถาม ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. ขอทราบเก่ียวกับหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ส าหรับดูแลผู้สูงอายุและเด็กปฐมวยั และจะเร่ิม

ด าเนินการได้เม่ือใด 
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 ๒. ภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ควรจะน ามาเป็นนักศึกษาต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เน่ืองจาก นกัศึกษาแต่งกายสะอาด ถูกต้องตามกฎระเบียบ และรวมถึง
ความมีน า้ใจของนกัศกึษา และมกัจะได้รับค าช่ืนชมจากหนว่ยงานภายนอกและหนว่ยงานภายใน 
 ๓. แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ท่ีตัง้เป้า
ผู้ส าเร็จการศกึษาไว้ ๕๒ คน มีโอกาสได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม ่
 ๔. ขอให้ดแูลคณุภาพของบณัฑิต เน่ืองจาก เป็นอาชีพท่ีต้องช่วยเหลือดแูลสขุภาพผู้ ป่วย รวมทัง้
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนควรเตรียมให้เพียงพอกบันกัศกึษา 
 ๕. การจดัโครงการสขุกายสบายใจวยัคริสตลั ส าหรับผู้สงูอาย ุวยัทอง ขอให้มีการจดัทกุปี 
 ๖. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในเชิงสขุภาพ ซึง่เป็นโอกาสท่ีดีส าหรับนกัศกึษา
พยาบาลของมหาวิทยาลยั  จงึอยากให้มหาวิทยาลยัได้เตรียมการในสว่นนีไ้ว้ด้วย 
 ๗. การประกนัคณุภาพ ขอให้น าแผนการปรับปรุงคณุภาพการศกึษาตามองค์ประกอบและตวับง่ชี ้
(แผน B) ของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทัง้น าข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลยัไป
ปรับปรุงแผนตอ่ไป  

 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. หลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผู้สงูอายแุละเดก็ปฐมวยั ขณะนีก้ าลงัด าเนินการในเร่ืองของการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับคณะอ่ืน ๆ และคณะพยาบาลศาสตร์ได้อย่างไร  ซึ่งคณะได้ร่วมมือกับผู้ อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตละอออทุิศในการท าโรงเรียนสขุภาวะ (Wellness School) โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ
ด้วย ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรธุรกิจเชิงสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ สูงอายุและเด็ก
ปฐมวยั หลกัสตูรระยะสัน้ได้จดัอบรมระยะสัน้ให้กบัโครงการต้นกล้าอาชีพ ส าหรับหลกัสตูรเด็กปฐมวยัได้
ด าเนินการร่างหลกัสตูรเรียบร้อยแล้ว ขณะนีไ้ด้เสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาในเบือ้งต้น   
 ๒. จ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษาท่ีตัง้เป้าไว้ท าได้ตามท่ีก าหนด แต่จะมีปัญหาอยู่ท่ีการสอบขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีผ่านมามีผู้ ขอสอบรวมทั่วประเทศ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน สอบผา่นเพียงคร่ึงหนึง่ 
 ๓. นกัศึกษาจะต้องฝึกปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการให้ดีก่อนท่ีจะไปปฏิบตัิกับผู้ ป่วยจริง ซึ่งนกัศึกษา
ทุกคนจะระมัดระวังในเร่ืองนี ้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ห้องปฏิบตักิารคอ่นข้างมาก  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบ และมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ น าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ประกอบการพิจารณาในการด าเนินงานตอ่ไป 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓                                                                                           ๗/๒๔ 

  ๑.๓ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ 
วิชาชีพ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบตัรทางการศกึษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เสนอให้ครุุสภาให้การรับรองปริญญาศกึษา
ศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั นัน้ ในการนี ้คณะอนกุรรมการ
ประเมินมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการ
ศกึษา และคณะกรรมการครุุสภา มีมตใิห้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลิตแล้ว ในการ
ประชมุ ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓ วนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๓ ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๑ ถึงปีการศกึษา ๒๕๕๕ ตาม
ประกาศครุุสภา โดยให้การรับรองเฉพาะมีการจดัการเรียนการสอนในท่ีตัง้ของสถาบนัเทา่นัน้ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การรับรองปริญญาและประกาศนียบตัร
ทางการศกึษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ การรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศกึษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ โดยครุุสภาได้ออกประกาศรับรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลิตปริญญาศกึษาศาสตร-
บณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๑ ถึงปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้เวียนให้
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือรับรองรายงานการประชมุในเบือ้งต้นแล้ว เม่ือวนัท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ 
จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

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

หน้า ๑๑/๑๕  บรรทดัท่ี ๘ จากเงินสะสม (๒๐%) จากวงเงินสะสมท่ีมีอยู่ ๔๓,๕๔๒,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น “จากเงินสะสมจากท่ีรับจริง (๒๐%) จากวงเงินสะสมท่ีมีอยู ่๔๔,๑๕๒,๘๐๐ บาท  
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บรรทดัท่ี ๙ ข้อความ เงินบ ารุงการศกึษาสะสม จ านวน ๙,๑๖๗,๑๐๐ บาท แก้ไข
เป็น “เงินบ ารุงการศกึษาจากรายรับจริง ณ วนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จ านวน ๙,๗๗๗,๙๐๐ บาท” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

  ๓.๑ รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครัง้ที่ ๘(๒๒)/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ๘(๒๒)/
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต นัน้ ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัแจ้ง
ไปยงัหนว่ยงาน จ านวน ๓ หนว่ยงาน ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ดงันี ้
   ๑. กองนโยบายและแผน เร่ือง การขออนมุตัิใช้เงินบ ารุงการศกึษาสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานสร้างเสริมท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่ือง ข้อมูลรายงานจากระบบ
ฐานข้อมลูรายบคุคลภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามงานตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

๔.๑ แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง แผนพฒันาสถาบนัสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดท าแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานด้านพฒันาสถาบนัสู่สากลของ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล พ .ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ซึ่งสภา-
มหาวิทยาลยัได้อนุมตัิ ในการประชุมครัง้ท่ี ๔(๗)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นัน้ ในการนี ้
คณะกรรมการพฒันาสถาบนัสูส่ากล ขอเสนอประเดน็การพฒันาสถาบนัสูส่ากล ดงันี ้

๑. การเสริมสร้างและเผยแพร่ช่ือเสียงสาขาอตัลกัษณ์ (Identity Promotion) 
๒. การส่งเสริมแลกเปล่ียนทางวิชาการกับสถาบนัในต่างประเทศ (Exchange 

Promotion) 
๓. การยกระดบัขีดความสามารถด้านการตา่งประเทศ (International Capacity 

Building) 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา โครงการและกิจกรรมเพ่ือการพฒันา
สถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวทางการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน  
 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของท่ีประชมุรอผลการพิจารณาจากกรรมการสภา-
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระท่ีเวียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

 มต ิท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็น
เร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

๔.๒ การพิจารณาอัตราเงินเดือนของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 

 สรุปเร่ือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณา
เงินเดือนของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน ๑ ราย 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้    

ตามท่ี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (สภา-
มหาวิทยาลัย มีค าสั่ง ท่ี ๑๖/๒๕๕๑ เร่ือง แต่งตัง้รองอธิการบดี สั่ง ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)   
ครบเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ตามวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ได้  ทางมหาวิทยาลยัจึงเสนอขออนมุตัิคา่ตอบแทนให้กับ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู ในอตัราเงินเดือน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยเงินเดือนของผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิ ได้ เป็นข้าราชการพลเ รือนใน
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สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เร่ืองอตัราเงินเดือนผู้บริหาร
จากบคุคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบ อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น
ของผู้ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกูล) อัตราเงินเดือน    
เดือนละ ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระ
ของรองอธิการบดี 

 

 การพจิารณา   
 รองศาสตราจารย์มยรีุ  เจริญทรัพย์ ไมเ่ห็นด้วย และให้ความคดิเห็นวา่ 

๑. ควรจะให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ียังไม่
เกษียณอายุราชการมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ รวมทัง้ให้การส่งเสริม 
สนับสนุน และกระจายอ านาจให้ทั่วถึง การท่ีจะด ารงต าแหน่งตามวาระของอธิการบดีนัน้ไม่ได้  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ ต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา มีดงันี ้(ข) อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  ซึ่งยงัไม่เกษียณอายุ
ราชการ และบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งได้จะต้องได้มาจากการเลือกตัง้หรือการสรรหา เช่น อธิการบดี 
คณบดี หากสถาบนัเห็นว่าบุคคลเหล่านีมี้ความจ าเป็นท่ีจะต้องจ้างต่อนัน้ จะต้องท าหน้าท่ีสอนและวิจยั
เทา่นัน้ มาเป็นผู้บริหารมิได้  

๒. การหมดวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ แทนผู้บริหาร กับผู้ แทนคณาจารย์
ประจ า  ควรจะมีมาตรฐานวา่ การหมดวาระจะหมดตามวาระหรือหมดตามการเกษียณอายรุาชการ  

๓. ควรท าความเข้าใจกับประชาคมของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต และในการน าเสนอขอให้
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถกูต้องตามกฎหมายด้วย 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ 
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้  โดยสอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งต าแหน่งรองอธิการบดี เป็นต าแหน่งท่ีมีวาระก าหนดโดยเง่ือนไขของ
กฎหมาย และต าแหนง่ผู้บริหาร การได้มาจะเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการ หรือเป็นบุคคลภายนอก
ได้ทัง้หมด (ตามมาตรา ๓๒ ของพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) และในส่วนของการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้ บริหารท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานัน้ สภา
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มหาวิทยาลยัได้ออกระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ เพ่ือรองรับการด าเนินงานในส่วนนีไ้ว้แล้ว และด าเนินการ
เชน่นีม้าโดยตลอด  หากมีการเปล่ียนแปลงก็เหมือนเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
 ๒. การก าหนดสดัส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลยันัน้ มีการระบุสัดส่วนของกรรมการสภา -
มหาวิทยาลยัว่า มาจากกลุ่มใดบ้าง เช่น ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งผู้แทนผู้บริหาร
ได้มาจากผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งผู้ บริหาร ดังนัน้ ในกลุ่มของผู้ บริหารได้มาจากการสรรหา ส าหรับผู้ แทน
คณาจารย์ได้มาจากการเลือกตัง้ คุณสมบัติของผู้ แทนคณาจารย์ระบุว่า เป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลยั ถ้าเกษียณอายุราชการถือว่าสิน้สุดคณุสมบตัิท่ีมิได้เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลยั (ยกเว้น
ได้รับการต่ออายุราชการ) วาระท่ีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยถือว่าสิน้สุดลงเพราะขาดคุณสมบัติ      
ในส่วนของผู้บริหารในต าแหน่งบริหารระบุว่า เป็นต าแหน่งโดยเง่ือนไขตามวาระ ท่ีเข้ามาด ารงต าแหน่ง  
ดงันัน้ต าแหน่งผู้แทนผู้บริหารในสภามหาวิทยาลยัจะครบวาระตามวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลยั
หรือถ้าไม่ได้เป็นผู้ บริหารจะเกษียณอายุราชการหรือไม่เกษียณอายุราชการก็ไม่สามารถท่ีจะมาเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลยัได้ เพราะสดัส่วนและการได้มาระบไุว้ชดัเจน ดงันัน้ กลุ่มบคุคลท่ีจะเข้ามาท า
หน้าท่ีในสว่นนีเ้ป็นการขาดคณุสมบตัจิากท่ีมา ไมไ่ด้เป็นการขาดคณุสมบตัิของวาระการด ารงต าแหน่ง   ซึ่ง
จะแตกตา่งกนั 
 

 มติ  ท่ีประชมุ  ๑. อนุมัติ อตัราเงินเดือนเร่ิมต้นของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล   ศรีธนางกูล  
จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จนครบวาระ
การด ารงต าแหนง่ 
   ๒. ให้แก้ไขหวัข้อเร่ือง ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เป็น การพิจารณาอัตราเงินเดือนของผู้ด ารง
ต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือให้เกิดความชดัเจน 
 

๔.๓ การพิจารณาคณะกรรมการก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่
จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัตงิานต่อ  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณาคณะกรรมการ
ก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตอ่เวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยข้อ ๖(๑) ของประกาศ
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ดังกล่าวได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา แต่งตัง้
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการและจะให้
ปฏิบตัิงานต่อ นัน้ เพ่ือให้การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ 
แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นัน้ 
   มหาวิทยาลยั ได้น ามติจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๘
(๑๑)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๒ มีมติก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการและจะให้ปฏิบตังิานตอ่ ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้ทรงคณุวฒุิ (กรรมการสภามหาวิทยาลยั) จ านวน  ๕  ทา่น 
   ๒. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั    จ านวน  ๕  ทา่น 
   ๓. กรรมการและเลขานกุาร / ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
   และให้ผู้ อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทัง้
ด าเนินการพิจารณาในสว่นของผู้บริหารมหาวิทยาลยั จ านวน ๕ คน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี และ
ให้มีผู้ชว่ยเลขานกุาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นไปตามโครงสร้าง ระเบียบราชการ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 
   ๑. เสนอรายช่ือคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวับุคคลของ
คณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบตัิงานต่อ ตามข้อ ๑ ผู้ ทรงคุณวุฒิ (กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั) จ านวน ๕ ทา่น 
   ๒. อนมุตัิค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวับคุคล
ของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ และจะให้ปฏิบตังิานตอ่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ท่ีประชมุได้มีการเสนอช่ือ กรรมการสภามหาวิทยาลยัจ านวน ๕ ทา่น โดยมีรายนามดงันี ้
 ๑. นายนิคม  กฤษณรังคณุ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบญุลือ  ทองอยู ่  รองประธานกรรมการ 

๓. นายจกัรพรรด ิ วะทา   กรรมการ 
๔. นายณรงค์ศกัดิ ์ ภมูิศรีสอาด  กรรมการ 
๕. นางอรสา  คณุวฒัน์   กรรมการ 

 

มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ท่ีจะ
เกษียณอายรุาชการและจะให้ปฏิบตังิานตอ่ โดยมีรายนามดงันี ้

 ๑. นายนิคม  กฤษณรังคณุ   ประธานกรรมการ 
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 ๒. นายบญุลือ  ทองอยู ่   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายจกัรพรรด ิ วะทา    กรรมการ 
 ๔. นายณรงค์ศกัดิ ์ ภมูิศรีสอาด   กรรมการ 
 ๕. นางอรสา  คณุวฒัน์    กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร กรรมการ 
 ๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู  กรรมการ 
 ๘. รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว  กรรมการ 
 ๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี   กรรมการ 
 ๑๐. นางสวุมาลย์  มว่งประเสริฐ   กรรมการและเลขานกุาร 
 ๑๑. นายสฤษดิ ์ ธญักิจจานกิุจ   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 ๑๒. นางสาวกนกวรรณ  คนซ่ือ   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

  ๑๓. นางสาวองค์อร  สงวนญาติ   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 

๔.๔ (ร่าง) นโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนดุสิต 

  

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) นโยบายการก ากบัดแูล
ตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ดงันี ้
   สืบเน่ืองจากตวัชีว้ดัท่ี ๑๒.๑ ระดบัคณุภาพของการก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษา
ตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลยัจะต้องจดัท าระบบการก ากบัดแูล
ตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตท่ีท าให้เกิดการควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือความโปร่งใส
ในการบริหารจดัการองค์การ ดงันัน้ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัจึงได้มอบหมายให้กองนโยบาย
และแผนจดัท า (ร่าง) นโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ซึ่งประกอบด้วย
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลตนเองท่ีดี ๔ ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบตัิ ซึ่งในแต่ละด้านจะมี
แนวทางปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   จากเหตผุลดงักล่าว กองนโยบายและแผนจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดพิจารณาอนมุตัิ หรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงและพฒันา (ร่าง) นโยบายการก ากับ
ดแูลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ให้เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบตัิ รวมทัง้เป็น
ค่านิยมร่วมส าหรับบุคลากรในองค์การให้พึงยึดถือ และปฏิบตัิควบคู่ไปกับกฎระเบียบ ข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป 
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   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ืออนุมตัิ  (ร่าง) นโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดี
ของมหาวิทยาลยั 
 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของท่ีประชมุรอผลการพิจารณาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระท่ีเวียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

 มต ิท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็น
เร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
  

๔.๕ ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง ขออนมุตัิแผนปฏิบัติราชการ 
และการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้  

    ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี๓  กันยายน ๒๕๕๑  นัน้ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยบรรลุ ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีได้ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วยงาน /โครงการและงบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัจะด าเนินการ
จ าแนกตามกลยทุธ์ รวมถึงได้ด าเนินการจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตามงาน /โครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ  โดยวงเงินตามแผนปฏิบัติราชการและการจัดสรร
งบประมาณรายจา่ยมีจ านวนทัง้สิน้  ๘๙๔ ,๑๔๙ ,๕๐๐  บาท โดยแบง่งบประมาณออกเป็น ๓   ส่วน ได้แก่
  ๑. เงินงบประมาณแผน่ดนิ         จ านวน   ๔๘๗,๔๑๒,๘๐๐   บาท 

   ๒. เงินบ ารุงการศกึษา  จ านวน   ๓๙๙,๕๔๘,๙๐๐   บาท 
  ๓. งบประมาณเงินกู้ของโครงการภายใต้ปฏิบตักิาร จ านวน      ๗,๑๘๗,๘๐๐ บาท 
               ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจระยะท่ี ๒    

   รวมทัง้สิน้ จ านวน  ๘๙๔,๑๔๙,๕๐๐  บาท 
 

 วงเงินงบประมาณข้างต้น ได้น าไปจดัสรรส าหรับด าเนินงาน /โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ ซึง่สามารถจ าแนกตามกลยทุธ์ ได้ดงันี ้
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ตารางท่ี ๑   การจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ าแนกตามกลยทุธ์ 
  

กลยุทธ์ 
เงนิงบประมาณ

แผ่นดนิ 
เงนิบ ารุง
การศึกษา 

งบประมาณเงนิกู้
ของโครงการ
ปฏบิัตกิารไทย
เข้มแขง็ฯ 

รวม 

กลยุทธ์ที่ ๑  การบริการวิชาการเพ่ือ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒๘,๕๑๙,๐๐๐   ๒๘,๕๑๙,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ มหาวิทยาลยัท่ีมีอตัลกัษณ์ 
(Identity)โดดเดน่เป็นของตนเอง 

๒๖๗,๔๐๖,๘๐๐ ๒๙๑,๗๒๑,๒๐๐  ๕๕๙,๑๒๘,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างคณุค่าวฒันธรรมไทย ๔,๐๕๐,๐๐๐   ๔,๐๕๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาความเข้มแข็งของ
การจดัการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕,๘๙๒,๕๐๐ ๘๘,๘๒๔,๓๐๐ ๗,๑๘๗,๘๐๐ ๒๐๑,๙๐๔,๖๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕  การสร้างและน าองค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๑,๙๘๖,๕๐๐  ๒๘,๗๘๖,๕๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๖  การบริหารจดัการเชิง
พลวตั 

๖๔,๗๔๔,๕๐๐ ๗,๐๑๖,๙๐๐  ๗๑,๗๖๑,๔๐๐ 

รวม ๔๘๗,๔๑๒,๘๐๐ ๓๙๙,๕๔๘,๙๐๐ ๗,๑๘๗,๘๐๐ ๘๙๔,๑๔๙,๕๐๐ 

   
  จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ แผนปฏิบตัริาชการ และการจดัสรรเงิน
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการแบบพลวัต ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย ตัวชีว้ัดท่ี ๒ 
กระบวนการพัฒนาแผน เป้าหมาย  ๖ ข้อ (จาก ๘ ข้อ) ตัวชีว้ัดท่ี ๓ ภาวะผู้ น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดบัของสถาบนั เป้าหมาย  ๔ ข้อ (จาก ๗ ข้อ) ควรตดั (จาก ๘ ข้อ) หรือ (จาก ๗ ข้อ) ออก
รวมถึงในตวัชีว้ดัอ่ืน ๆ ด้วย ควรมีการตรวจสอบใหมอี่กครัง้ให้ถกูต้อง   
 ๒. ขอให้น าเงินบ ารุงการศกึษาของ ปี ๒๕๕๓ มาเปรียบเทียบกบัปี ๒๕๕๔ เดิมท่ีประมาณการไว้
มาเป็นข้อมลู เพ่ือเป็นการเตรียมจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ 
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 ๓. ขอให้วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดไว้  หากจะต้อง
ออกสู่สากลภารกิจมหาวิทยาลยัควรจะเน้นทางด้านใด เช่น การท านุศิลปะวฒันธรรม และด้านการวิจยั 
ควรจะให้การสนบัสนนุงบประมาณมากกวา่เดมิหรือไม่ 
 ๔. เป้าหมายในการใช้จา่ยเงินในแตล่ะงวด ควรเร่งรัดให้ใช้จ่ายเงิน ไตรมาสท่ี ๒ และไตรมาสท่ี ๓ 
ส าหรับ ไตรมาสท่ี ๔ ควรเป็นการเตรียมหลกัฐานเบกิจา่ยเงิน 
 ๕. ควรระบุไ ว้ ด้วยว่า พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้น าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัมาปรับปรุงแผนอยา่งไรบ้าง  
 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
 

๔.๖ การพจิารณาเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณาเพิ่มรายวิชาเลือก
ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญั
ดงันี ้
   ด้วยหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนา
หลกัสูตรเพิ่มรายวิชาเลือกในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส าหรับการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษา
พยาบาลศาสตร์ ชัน้ปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชาการประกอบ
ธุรกิจด้านสุขภาพ ในการนี ้มหาวิทยาลยัได้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๕(๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
เพิ่มเตมิ ซึง่บดันีห้ลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว   
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเพิ่มรายวิชา
เลือกในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของท่ีประชมุรอผลการพิจารณาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระท่ีเวียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

 มต ิท่ีประชมุให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็น
เร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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๔.๗ การพจิารณาโครงการขออนุมัตเิปิดสอน กรณีเปิดสอนไม่ตรงตามที่ก าหนด 
ไว้ในหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร
ธุรกิจบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นที่  ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณาโครงการขอ
อนมุตัเิปิดสอน กรณีเปิดสอนไมต่รงตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การส่ือสารธุรกิจบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ได้ก าหนดนโยบายเปิดรับนกัศกึษาใหม่  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี 
๑ ) ซึ่งหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  ในการประชุมครัง้ท่ี  ๔(๑๘)/๒๕๕๓ เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ แล้วนัน้ 
   ในการนี ้ คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรได้น าเสนอท่ีประชมุสภาวิชาการครัง้ท่ี ๕
(๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเห็นชอบการเปิดสอน  โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการมีมตใิห้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเตมิเล็กน้อย บดันี ้ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรฯ ได้
ด าเนินการแก้ไขตามท่ีท่ีประชมุเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว   
  

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการขออนุมตัิ
เปิดสอน  กรณีเปิดสอนไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การส่ือสารธุรกิจบริการประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของท่ีประชมุรอผลการพิจารณาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระท่ีเวียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

 มต ิท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็น
เร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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 ๔.๘ การพจิารณาโครงการขออนุมัตเิปิดสอน กรณีเปิดสอนไม่ตรงตามที่ 
  ก าหนดไว้ในหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา       
  การสอนภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี๑) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดุสิต 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัเสนอท่ีประชุมขอถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ออกไป 
ก่อน เน่ืองจาก ทางส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการประสานงานกบัคณะผู้จดัท า
หลกัสตูรในการตรวจสอบคณุสมบตัขิองอาจารย์ประจ าหลกัสตูรซึง่มีการแก้ไข  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ เหน็ชอบ การถอนระเบียบวาระดงักลา่ว 
 

๔.๙ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

  
 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด า เนินงาน
ตามแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินโครงการตามแผนงานบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  จ านวน ทัง้สิน้ ๓๒ โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.พ.ร.) ตัวชีว้ัดท่ี ๓.๒ ระดับ
ความส าเร็จของการบริการวิชาการเพ่ือเพิ่มความเข้มแข็งแก่ชมุชน ดงันัน้ ฝ่ายวิชาการ จึงได้จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
เสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว ในการนี ้จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา   
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพ่ือขอข้อเสนอแนะ
จากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในการจดัท าแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓                                                                                           ๑๙/๒๔ 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและสงัเกตของท่ีประชมุรอผลการพิจารณาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระท่ีเวียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

 มต ิท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็น
เร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

๔.๑๐ สรุปผลตามแผนการด าเนินงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด  
 และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาปฐมวัย 

  

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัเสนอท่ีประชมุเร่ือง สรุปผลตามแผนการด าเนินงาน
โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาปฐมวัย โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้จดัท าโครงการเครือข่าย ถ่ายทอด และ
พฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสีดา สยามบรมราชกมุารี การด าเนินงานตามโครงการฯ ดงันี ้

๑. ประชมุเพ่ือจดัเตรียมเนือ้หา 
๒. พฒันาส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั ๕๐ รายการ พร้อมกบัเผยแพร่ผ่าน

ระบบเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั http://edlru.dusit.ac.th และบนัทกึลงใน External Hard disk 
๓. อบรมเพ่ือเผยแพร่โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ 

eDLRU ส าหรับการศึกษาปฐมวัย ๖ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ประจวบคีรีขัน ธ์ สุพรรณบุรี ตรัง 
อบุลราชธานี และล าปาง โดยมีผู้ เข้าอบรม ๑๘๘ คน โรงเรียนในเครือขา่ย ๑๐๗ โรงเรียน 

ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ 
ถ่ายทอดและพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๑.๔๓ ด้าน
ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕.๕๗ และด้านการน าความรู้ไปใช้ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๖.๒๐ 

สิ่งท่ีจะท าตอ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑. พฒันาส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
๒. พฒันาส่ือ eDLRU ระดบัปฐมวยัเพิ่มมากขึน้ 
๓. สร้างเครือขา่ยและเผยแพร่โครงการ eDLRU ในระดบัประเทศเพิ่มขึน้ 

เผยแพร่โครงการ eDLRU สูส่ากล  
 

http://edlru.dusit.ac.th/


รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓                                                                                           ๒๐/๒๔ 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ส รุปผลตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการเครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั 
 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของท่ีประชมุรอผลการพิจารณาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระท่ีเวียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

 มต ิท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็น
เร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

  ๔.๑๑ รายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อพจิารณาและแต่งตัง้  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการสรรหา
ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาและแตง่ตัง้ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้หมดวาระลง
เม่ือวนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้มีค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ท่ี ๔๘๒๙/๒๕๕๓ เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เร่ือง การสรรหา
ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้ ๓ ครัง้ และด าเนินการงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
   ๑. การประชุม ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประชุมเพ่ือ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการฯ เพ่ือจดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลยั 
   ๒. การประชุม ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ประชุมเพ่ือ
พิจารณาคณุสมบตัิและประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการฯ ซึ่งมี
การเสนอช่ือบุคคล จ านวน ๑ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ  และมีผู้สมคัร
จากบคุคลภายนอก จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นายพลวฒัน์  จินตนาภรณ์   จึงได้ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับ
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๕๓ 
   ๓. การประชุม ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เพ่ือด าเนินการ
สมัภาษณ์ตามรายการประเมิน ประกอบด้วย 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓                                                                                           ๒๑/๒๔ 

    ๓.๑ วิสยัทศัน์ (พิจารณาจากแนวคิดจากเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
และการบริหารงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม ความสนใจ และการเห็นความส าคญัของ
กิจการในหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ) 
    ๓.๒ สมรรถนะ (พิจารณาจากบคุลิกภาพ ภาวะผู้น า สภาวะทางอารมณ์
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การอทุิศเวลา คณุธรรมจริยธรรม ฯลฯ) 
   โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ อ านวยการส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดบัของผู้ เข้ารับการสมัภาษณ์ ดงันี ้
   ๑. นายพลวฒัน์  จินตนาภรณ์ โดยขอรับเงินเดือน ๖๕,๐๐๐ บาท 
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิตตมิา  เทียมบญุประเสริฐ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งตัง้ผู้ อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

  ท่ีประชุมพิจารณาวิธีลงคะแนนเพ่ือเลือกผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก าหนดรายละเอียดและวิธีลงคะแนนดงันี ้
 ๑. ให้ลงคะแนนโดยวิธีลบั 
 ๒. ผู้ ได้รับเลือก จะต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลยั ทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ใน
ขณะนัน้ 
 ท่ีประชมุตัง้กรรมการนบัคะแนน จ านวน ๒ ทา่น คือ 
 ๑. ดร.จกัรพรรด ิ วะทา   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ  เชาวลิต กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
 การพิจารณาเลือกผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการลงคะแนน ๑ 
ครัง้ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลยัท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง จ านวน ๑๖ ท่าน ผลการเลือกผู้ ท่ีได้รับเลือกเป็นผู้
อ านวยส านักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 
จ านวน ๑๔ คะแนน เน่ืองจาก งดออกเสียง ๑ ฉบบั และบตัรเสีย ๑ ฉบบั 
 

มติ  ท่ีประชุม เลือกและแต่งตัง้ ให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ด ารง
ต าแหนง่ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพเิศษ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ ๙(๒๓)/๒๕๕๓                                                                                           ๒๒/๒๔ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการโรงสีข้าว ส านกักิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยโครงการโรงสีข้าว ได้ร่วมมือกบัเกษตรกร และส านกังานจดัรูปท่ีดิน จงัหวดั
พิษณุโลก จัดท าโครงการความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจดัรูป
ท่ีดนิ จงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือพฒันาแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวทัง้ในด้านการผลิต มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ทัง้หมด ๖๔ ครัวเรือน พืน้ท่ีปลูกข้าว ๒,๕๐๐ ไร่ จากการตรวจประเมินเบือ้งต้นของกระบวนการผลิตข้าว
อินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียนปีท่ี ๑ พบว่ามีพืน้ท่ีปลกูข้าวผ่านการประเมิน จ านวน ๒,๑๐๐ ไร่ จากเกษตรกร 
๓๕ ครัวเรือน ปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิต เท่ากับ ๕๓๗ กิโลกรัม/ไร่  และ ๓,๒๘๐ บาทต่อไร่  
ขณะท่ีการปลูกข้าวในระบบเกษตรเคมีมีปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างจากการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
มากนัก คือ ๔๔๑.๔๒ กิโลกรัม/ไร่ ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตกลับสูงถึง ๔,๘๓๐ บาท/ไร่ ประกอบกับ
โครงการฯ ได้สร้างแรงจงูใจให้แก่เกษตรกรท่ีผ่านการตรวจประเมินเบือ้งต้น ด้วยการรับซือ้ผลผลิตในราคา
ท่ีสงูกวา่ราคาประกนัของรัฐบาลถึงร้อยละ ๑๐ จึงท าให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทนเฉล่ียสงู
ถึง ๖,๗๕๐ บาท/ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีปลกูข้าวในระบบเกษตรเคมี    มีผลตอบแทนเฉล่ียเพียง ๕,๔๑๐ 
บาท/ไร่ 

ผลการด าเนินโครงการดงักล่าว ท าให้โครงการฯ ได้รับความสนใจจากเกษตรกร
ในพืน้ท่ีใกล้เคียงเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากทราบถึงความส าคญัของการผลิตข้าวในระบบเกษตร
อินทรีย์ท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริงจากการลดการใช้สารเคมี ผลตอบแทนสูงขึน้
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมได้รับการฟืน้ฟ ูจากการลงพืน้ท่ีเพ่ือวางแผนการผลิตในฤดกูาลเพาะปลกูปี 
๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะเร่ิมปลกูข้าวในเดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ พบว่า เกษตรกรได้แจ้งความ
จ านงขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพิ่มขึน้ ๖๐๐ – ๗๐๐ ครัวเรือน ทัง้นี ้โครงการคาดว่าจะวางจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทัง้ในรูปแบบข้าวกล้องและข้าวสารในปี ๒๕๕๔ ด้วย 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การด าเนินงานโครงการโรงสีข้าวส านัก
กิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

 ท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็นเร่ือง
สืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 ๕.๒ สรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓  
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 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปผลการด าเนินงาน
แผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสถาบนัสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิ เม่ือวนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงขอน าเสนอ
ผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัความส าเร็จระดบักลยทุธ์ ของแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๖ กลยทุธ์ ๘ ตวัชีว้ดั และคา่เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนา
สถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็นเร่ือง
สืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

๕.๓ สรุปผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ท่ี ๑) 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปผลการประเมินตามค า
รับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ท่ี ๑) 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้เข้ารับการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามค ารับรองฯ (Site Visit II) เม่ือวนัท่ี ๒๘ มิถนุายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ ท่ีผ่านมา
นัน้ ส านกังาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ ของมหาวิทยาลยัในครัง้ท่ี ๑ เท่ากบั ๓.๙๔๘๗ และ
ขอให้มหาวิทยาลยัสอบทานผลคะแนน และย่ืนเร่ืองขออุทธรณ์ผลคะแนนตามเกณฑ์การอุทธรณ์ ไปยัง
ส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยกองนโยบายและแผน ได้สอบทานผลคะแนนและ
ย่ืนเร่ืองอทุธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดตวัชีว้ดัได้ดงันี ้
   ตวัชีว้ดัทัง้หมด  ๒๙ ตวัชีว้ดั 
   ๑. ตวัชีว้ดัท่ีได้รับคา่คะแนนเทา่กบัการประเมินตนเอง ๑๖ ตวัชีว้ดั 
   ๒. ตวัชีว้ดัท่ีได้คะแนนเพิ่มขึน้       ๑ ตวัชีว้ดั 
   ๓. ตวัชีว้ดัท่ีใช้ผลคะแนนจากสว่นกลาง      ๖ ตวัชีว้ดั 
   ๔. ตวัชีว้ดัท่ีถกูปรับลดคา่คะแนน       ๖ ตวัชีว้ดั 
    ๔.๑ ตวัชีว้ดัท่ีถกูปรับลดและมหาวิทยาลยัขออทุธรณ์  ๓ ตวัชีว้ดั 
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    ๔.๒ ตวัชีว้ดัท่ีถกูปรับลดในเชิงคณุภาพ (ไมเ่ข้าเกณฑ์การอทุธรณ์) 
             ๓ ตวัชีว้ดั 
 

   ทัง้นี ้กองนโยบายและแผนได้จัดท ารายละเอียดสรุปประเด็นในการปรับลด
คะแนน เพ่ือเสนอให้ผู้ก ากบัตวัชีว้ดัและผู้ประสานงานหลกัรับทราบ และใช้ในการปรับปรุงและพฒันาในปี
ตอ่ไป (เอกสารดงัแนบ)  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ สรุปผลการประเมินตามค ารับรองการ
ปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ท่ี ๑) 
 

 ท่ีประชมุ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทราบและเสนอเป็นเร่ือง
สืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

 ไมมี่ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     


