
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

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



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๒/๑๘ 

๔. ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
๕.    นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑.๑ การขอลาออกจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   
  สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอลาออกจากต าแหน่งนายก         
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วย นายมานิจ  สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ท าให้ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงนั้น  อาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ วรรคสาม “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายก   
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิท ยาลัย” ซึ่งในการประชุม         
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเลือก นายนิคม กฤษณรังคุณ เป็น    
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การขอลาออกจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒ หนังสือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  (องค์การมหาชน) ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๓๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  เรื่อง การแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   
    สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๓๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การแจ้งผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ 
– ๒๕๕๘) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิตได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วนั้น ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบ รวมทั้ งพิจารณาน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ องตามเจตนารมณ์                   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๓/๑๘ 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สูงยิ่งขึ้น   

 ทั้งนี้ ส านักงานได้จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม หนังสือรับรอง
มาตรฐานการศึกษา และระเบียบส านักงานว่าด้วยการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๓๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เรื่อง การแจ้งผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม   
  

 การพิจารณา  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยควรทบทวนและปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่
มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ และตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ส าหรับตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพ
พอใช้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และตัวบ่งชี้ที่ ๗ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวมถึงตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การ
พัฒนาอาจารย์ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
   
  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เริ่มด าเนินงานเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์ จัดท าโครงร่างหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ในเวลาต่อมา สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และ
มีการแบ่งส่วนราชการเพ่ือการจัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐  และสภาการพยาบาลได้
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ และรับรองสถาบันให้ท าการเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ ๑  

  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ คณะพยาบาลศาสตร์ต้องขอรับรองจากสภาการพยาบาลต่อเนื่องตลอด ๔ 
ปี ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ ๑ จบการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ท าเรื่องเพ่ือขอประเมินตนเอง
และขออนุมัติเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน สภาการพยาบาลให้การรับรองคณะพยาบาล-ศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๓ 
ปี เป็นการรับรองในปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รวม ๔ ปี จ านวน ๓๓๓ 
คน มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๔๐ คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๕ คน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้พัฒนา
ระบบงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตลอดจนองค์กรวิชาชีพโดยสภาการพยาบาล และ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ปรับระบบและกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่
สอดรับกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก ตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ มีการตรวจติดตาม



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๔/๑๘ 

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ตลอดจนมีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
ระดับคณะ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกเป็น
การบริหารงานด้วยระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และเป็นไปตาม
มาตราฐานของวิชาชีพพยาบาลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะพยาบาล-ศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิป
รัฐบาล) ได้ก าหนดให้มีการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๔ 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ รัฐสภา และคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปริฐบาล) ก าหนดให้มีการประชุมวัน
จันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ เสนอ) นั้น ในการนี้  ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพ่ือชี้แจงและตอบข้อสังเกตหรือให้
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการดังกล่าว  
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา
อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนิติกรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม
ประชุมชี้แจง ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. ....  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘(๘)/๒๕๕๕  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๕/๑๘ 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ 
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

๑. หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๔ ให้เพ่ิมข้อความแรกว่า “แต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ....” 
๒. หน้า ๑๗  หวัข้อ การพิจารณา ย่อหน้าที่ ๓ ข้อ ๑ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ ดร.เบ็ญจา เตากล่ า ให้

เพ่ิมข้อความว่า “ได้คะแนน ๒๓ คะแนน” และ ข้อ ๒ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน” ให้เพ่ิม
ข้อความว่า “ได้คะแนน ๒๒ คะแนน งดออกเสียง ๑ เสียง” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  
  

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง  ๘(๘)/๒๕๕๕            
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  นั้น ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ หน่วยงาน คือ กองนโยบายและแผน ซึ่งด าเนินการแจ้งกลับมายังส านักงานเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดัง บันทึกข้อความเลขท่ี สลส ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องขอ
ความอนุเคราะห์ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา  

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  

 
 ๔.๑        การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ นายมานิจ สุขสมจิตร ได้ขอลาออกจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรคสอง (๒) เป็นการพ้นจาก
ต าแหน่ง จึงมีผลท าให้ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลง อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรคหก ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซี่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง จึงอาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหา



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๖/๑๘ 

นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
(๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน 
(๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน 
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๔ คน 

                   และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็น เลขานุการ 
ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการได้มาในส่วนของกรรมการตามข้อ ๕ 

(๒) และ (๓) เรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๑) (๔) และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 การพิจารณา ที่ประชุม มีการเสนอชื่อนายนิคม  กฤษณรังคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธาน และในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอรายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๔ คน ดังนี้ 
 ๑. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๒. นายนิคม  ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. ดร.จักรพรรดิ  วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. นายธงชัย  ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 

 มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายนามต่อไปนี้    
 ๑.  นายนิคม  กฤษณรังคุณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธาน 
 ๒.  นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓.  นายนิคม  ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔.  ดร.จักรพรรดิ  วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๕.  นายธงชัย  ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
 ๗.  นายสวงค์  บุญปลูก    ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
 ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี  สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
 ๙.  นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
 ๑๐. ดร. สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เลขานุการ 
 

        ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
   

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีมติ
รับทราบการขอสละสิทธิ์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๗/๑๘ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชุดใหม่ ส าหรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๑) และ (๔) ซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามรายชื่อเดิม ส่วนกรรมการตาม (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร และ (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ โดยให้
เสนอแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๘ และ ๒๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ งเรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” ประกอบด้วย 

๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธาน 
๒. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง       ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๔. นายบุญลือ  ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๕. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร            กรรมการ 
๗. นายสวงค์  บุญปลูก                              ผู้แทนผู้บริหาร                  กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า        กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์       ผู้แทนคณาจารย์ประจ า        กรรมการ 

 ๑๐. ดร.สวุมาลย์  ม่วงประเสริฐ                     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
  

และเพ่ือให้การสรรหาอธิการบดีมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๒) ในการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา ในการนี้จึงขอใช้ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เรื่อง เพ่ิมเติมประเภทของบุคคลในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๕ ในการด าเนินงานดังกล่าวด้วย 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และ อนุมัติ 

การใช้ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง เพ่ิมเติมประเภทของบุคคลในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีการเสนอความคิดเห็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ว่า เนื่องจาก
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชุดเดิม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนกระบวนการสรรหาเรียบร้อยแล้ว และประกอบกับมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชุดใหม่ 
จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชุดใหม่ เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๘/๑๘ 

 มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 

 ๒. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. ดร.บุญลือ  ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร    ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
 ๗. นายสวงค์  บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     กรรมการ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     กรรมการ 
 ๑๐. ดร.สวุมาลย์  ม่วงประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เลขานุการ 

 
              ๔.๓  การขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่  สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ นั้น เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ๔ ส่วน คอื  
   ส่วนที่ ๑ : บริบทองค์การ  
   ส่วนที่ ๒ : วงเงินงบประมาณ  
   ส่วนที่ ๓ : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
   ส่วนที่ ๔ : การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
   วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๑๓,๑๐๘,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
๖๘๒,๘๑๐,๔๐๐ บาท และเงินบ ารุงการศึกษา ๓๓๐,๒๙๘,๓๐๐ บาท 
   ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑(๕๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ และ
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ ๔(๔๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ควรน าข้อมูลของ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน มาประกอบการพิจารณาการ
จัดสรรเงินงบประมาณด้วย   
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๙/๑๘ 

    ๔.๔  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ณ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มี
มติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๔ โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ และในการประชุมครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติให้ความเห็นชอบ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๔ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการด้านวิชาการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จึงน าเสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัว
หิน และ ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้
ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๕   

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรตรวจสอบความถูกต้องของตารางงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย 
 ๒. ควรพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

๓. หลักสูตรธุรกิจการบิน กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะรายวิชาการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน   
ค าภาษาอังกฤษ Professional Manner Preparation in Airline Business Career ควรมีความหมายให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านมารยาทหรือด้านใด 
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  
 
       ๔.๕  (ร่าง) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ 

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๖) ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ส าหรับต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์  

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๐/๑๘ 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง(ร่าง) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ ได้น าเสนอ ร่างหนังสือรับรอง จ านวน ๒ ฉบับ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และส าหรับรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและน าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๘)/
๒๕๕๕ เมือ่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบและน าเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๖) ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) ส าหรับ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์  
 
         ๔.๖  การพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการ ๑ เล่ม ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ เพื่อให้ 
   สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕.๑.๓ จ านวน ๖ ราย 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ
ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ เล่ม ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐           ข้อ๙ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕.๑.๓ จ านวน ๖ ราย ซึ่งที่ประชุมให้ถอนวาระที่ ๔.๖ 
ออกไปก่อน เนื่องจากจะมีประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาเพ่ิมเติมอีก   
 
 มติ ที่ประชุม ให้ถอนวาระ การพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ ๑ เล่ม ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ข้อ ๕.๑.๓ จ านวน ๖ ราย 
 
              ๔.๗  กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้
ดังนี้ 
   ตามที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตาม
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๑๙ /๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๑/๑๘ 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี  โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจาก
ประชาคม แล้วรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั้น 
   คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการฯ จะเน้นการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ และ ๒ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดยุทธศาสตร์ที่ท้าทายอย่างแท้จริงเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จริงจังมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเรียนรู้หลักทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ในวงกว้าง คณะกรรมการฯ จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมการฯ จะติดตามการด าเนินงานอย่าง
จริงจังเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเรียนรู้หลักและขยายการด าเนินงานตาม เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้กระจายสู่วงกว้าง 
   ๒. การประเมินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จะใช้กรอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นหลักในการประเมินมหาวิทยาลัย โดยขอบเขตหน่วยงานที่
ต้องด าเนินการประกอบด้วยระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานหลัก ๑๔ หนว่ยงาน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ๕ ศูนย ์
   ๓. การประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ คณะกรรมการฯ ให้
ความส าคัญกับการประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามชุดเดิมเพ่ือความต่อเนื่อง แต่จะปรับปรุงให้เข้มข้น
ขึ้นด้วยการประเมินแบบ ๓๖๐ องศาที่ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก 
   ๔. การด าเนินงานด้านการเงิน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาประเด็นความคุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงินเป็นหลัก โดยเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในการสนับสนุนหรือต่อยอดพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

 
การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ว่าควรเน้นกิจกรรมด้านการสื่อสาร เพ่ือให้ประชาคมภายในได้มีส่วนร่วม และ

การด าเนินงานด้านการเงินควรมีข้อมูลการประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายตามหมวด ต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูล
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
  

    ๔.๘ การพิจารณาผลการประเมินของผู้ท่ีขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
  

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาผลการประเมินของผู้ที่ขอ
ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเสนอผลงาน
ทางวิชาการ คือ งานวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี (เป็นงานวิจัยที่มีสัดส่วนของผู้
เสนอขอร้อยละ ๑๐๐) และหนังสือ เรื่อง จิตรกรรมร่วมสมัยครีมและสีน้ า 

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารค าสอนรายวิชาศิลปะ
ไทย ๑ รหัส ๒๐๐๑๑๐๔ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน และพิจารณาผลการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๒/๑๘ 

ประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีมติ ไม่เห็นชอบการขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องจากงานวิจัย และหนังสือ มีคุณภาพพอใช้ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ  ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดว่า ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีทั้งงานวิจัยและ
หนังสือ ในการนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีมติรับทราบการ
ขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มีมติ ผลการสอนผ่านเกณฑ์ มีความช านาญพิเศษในการสอนและ ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจากหนังสือและงานวิจัย มีคุณภาพพอใช้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ซึ่งการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีทั้งงานวิจัยและหนังสือ 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตร์  
 

มติ ที่ประชุม ไม่อนุมัติ การขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
               ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕) 

 
          สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนา
สถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

ตามที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีความโดดเด่น    ในอัตลักษณ์ท้ัง 
๔ ด้าน เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕) ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕) 

 
 มติ ที่ประชุมทราบ 
 

๕.๒    รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

    
       สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๓/๑๘ 

  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ จ านวน ๓ 
เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลการติดตาม ดังนี้ 
  ๑. การเก็บเงินค่าเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการติดตาม 
กองคลังได้ติดตามทวงถามค่าเช่าพ้ืนที่ และค่าสาธารณูปโภคที่ค้างช าระจากลูกหนี้ แต่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพียง
บางส่วน การท าสัญญาเช่าพ้ืนที่ของผู้เช่าทั้ง ๔ ราย ยังไม่แล้วเสร็จ ก าลังด าเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์
น้ าประปา และรายได้ค่าเช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยที่บริหารงานโดยหน่วยงานในก ากับของส านักกิจการพิเศษก าลัง
ด าเนินการในรายละเอียด 
  ๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการติดตาม กองคลังได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ส าหรับการตั้งเรื่องเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลที่เบิกน้อยกว่าสิทธิของนายศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร จ านวนเงิน ๒,๑๕๗ บาท กองคลังได้ด าเนินการเบิกจ่าย
ให้เรียบร้อยแล้ว จ านวนเงิน ๒,๑๕๖.๕๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามเอกสารหลักฐานที่แนบเพ่ิมเติม 
  ๓. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เงินบริจาคเพ่ือทุนการศึกษา “หยาด
น้ าใจ”) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการติดตาม กองคลังได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ได้
น าเงินจากบัญชีเงินกองทุน-ทุนถาวร ซึ่งเคยฝากไว้ในบัญชีประเภทออมทรัพย์มาฝากไว้ในบัญชีเผื่อเรียกพิเศษ ๓๙๙ วัน 
เพราะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า  
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๓  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและ งบประมาณ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน
และงบประมาณ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๑๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๗/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ ในเบื้องต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ มีการประชุม ทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง 
โดยผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  
  ๑) วาระการพิจารณาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ประกอบด้วย 
วาระการพิจารณาเพ่ือกลั่นกรองรายงานทางการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย จ านวน 
๒๑ วาระ และวาระการพิจารณารายงานทางการเงิน และรายงานผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๓๒ วาระ  
  ๒) การให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ ข้อเสนอแนะด้าน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๔/๑๘ 

แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ข้อเสนอแนะด้านงานวิจัย ข้อเสนอแนะของหน่วยงานสร้างรายได้ และ
ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ ซึ่งมีจ านวน ๘๒ ประเด็น  
  ส าหรับปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๕  ใช้ งบประมาณ ในการจัดประชุมทั้ งสิ้ น  วงเงิน 
๒๘๘,๕๖๐.๕๗ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)     
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะ อนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๔  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
        ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) 
 
           สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษา วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๑๓.๑๑ ล้าน
บาท นั้น ในไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
   ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๑  มีผลการ
เบิกจ่าย วงเงิน ๑๑๓.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๕ ของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร  ในส่วนของงบ
ลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๐๘.๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๑๐.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒ ของงบ
ลงทุนที่ได้รับจัดสรร 
  ๒. เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับจัดสรร วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๑ มีผลการ
เบิกจ่าย วงเงิน ๘๙.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๑ ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร  
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๕   ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน  
  
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีสาระส าคัญสรุป
ได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๕/๑๘ 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน มีทั้งสิ้น ๗ ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   ตลอดชีวิตตามศักยภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการของสาขา 
  ที่เป็นอัตลักษณ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการด้าน 
  สังคมศาสตร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
  ตัวชี้วัดที่ ๓    ระดับความส าเร็จของการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อน 
     ความเป็นไทย 
  ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จของการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
  ตัวชี้วัดที่ ๕    ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม  
          และงานสร้างสรรค์ 
  ตัวชี้วัดที่ ๖    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 
  ผลการประเมินตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕              
รอบ ๑๒ เดือน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ จ านวน ๗ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจ านวน ๑๗ ตัว ผลการประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน พบว่าตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ๒๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในปีต่อไปควรตั้งค่าเป้าหมายของทุกตัวชี้วัดให้อยู่ในระดับที่ ๕ ทั้งหมด
พร้อมทั้งควรสื่อสารให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือการด าเนินงานจะได้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และควรทบทวนและวางแผนในระยะเวลา ๓-๕ ปี เพ่ือให้เห็นภาพการพัฒนาเป็นล าดับที่ชัดเจน รวมทั้ง ศึกษา
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย  
   
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

     ๕.๖  รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๖/๑๘ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงาน
การติดตามผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) งวด
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ส าหรับรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)   
  บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดส่งรายงานการควบคุมภายในฯ ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามก าหนด 
   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
             ๕.๗  รายงานงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕) 
 
       สรุปเรื่อง       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท ารายงานงบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง และการวิเคราะห์
งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
ประกอบด้วย 
      ๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ สินทรัพย์รวม  มหาวิทยาลัยมี
สินทรัพย์รวมจ านวน ๒,๕๙๖ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน ๓๓๙ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน จ านวน ๒,๒๕๗  ล้านบาท หนี้สินและส่วนทุน มหาวิทยาลัยมีหนี้สินและส่วนทุนรวมจ านวน ๒,๕๙๖ ล้านบาท 
โดยมีหนี้สินรวม จ านวน ๗๒๗  ล้านบาท  แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ านวน ๕๔๘ ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 
๑๗๙ ล้านบาท และส่วนทุน จ านวน ๑,๘๖๙ ล้านบาท  
   ๒. งบรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐  กันยายน 
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีรายได้ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย จ านวน (๗๒) ล้านบาท รายได้จากการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน ๑,๔๖๔ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ได้รับจากงบ ประมาณแผ่นดินตามที่
วางฏีกาขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง จ านวน ๖๐๑ ล้านบาท และรายได้ค่าบริการศึกษา  จ านวน ๗๐๒ ล้านบาท รายได้จาก
แหล่งอ่ืน ๑๖๑ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน ๑ ล้านบาท รายได้จากการรับบริจาค 
จ านวน ๗ ล้าน และรายได้ประเภทอ่ืนที่ได้รับจากการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๗/๑๘ 

จ านวน  ๑๕๓ ล้านบาท (ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักกิจการพิเศษ) ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวมจ านวน ๑,๕๓๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร จ านวน ๕๕๘ ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน ๙๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม จ านวน ๙๓ ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน ๓๗๓ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๖๑ ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายอุดหนุนวิจัย ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวนเงิน 
๓๖๑ ล้านบาท 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีรายได้จากการด าเนินงาน (ต่ า)กว่า
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน ๗๒,๙๗๒,๙๑๗.๘๖ บาท เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
  ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชี
การรับรู้รายได้ค่าบริการการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ค่าบริการการศึกษาค้างรับ 
จ านวน ๒๑,๔๗๙,๕๗๕ บาท ต่อมาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้มีการกลับรายการรายได้ค่าบริการการศึกษาค้างรับ
ดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยไม่ได้รับรู้รายได้ค่าบริการการศึกษาค้างรับ จ านวน ๒๖,๙๑๔,๔๗๕ 
บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีผลให้รายได้ลดลง และเพ่ือให้การบันทึกบัญชีสอดคล้องกับนโยบายบัญชีและหลักเกณฑ์
ในการจัดท างบการเงิน เรื่องหลักการรับรู้รายได้ ว่าด้วยรายได้ค่าบริการการศึกษา จะรับรู้เมื่อได้รับเงิน ตามระเบียบของ
ส านักงานมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
  ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชี
ประเภทเงินรับฝาก-ฝากถอนคืนโครงการต่างๆ จากการรับรู้หมวดรายได้และค่าใช้จ่ายจากโครงการต่างๆ เข้าเป็นเงินรับ
ฝาก-ฝากถอนคืน หมวดหนี้สิน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบัญชี เรื่องเงินรับฝาก ตามหนังสือด่วนที่สุดที่         กค ๐๔๒๓.๒/ว 
๑๔๑ เรื่องผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ๓. ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมีค่ าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ าหน่ าย จ านวน  
๒๙๔,๘๔๘,๑๓๙.๙๗ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สะสมมาตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเป็นการค านวณตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี 
และในส่วนของค่าเสื่อมราคายังมีข้อคลาดเคลื่อนของบัญชีสินทรัพย์ถาวรไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิตก าลังด าเนินการหาผลต่างที่เกิดขึ้นและจะด าเนินการปรับปรุงรายการดังกล่าวให้ถูกต้องโดยเร็ว  
  ๔. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานซึ่ ง
นอกเหนือจากการจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษา  จากการค านวณการเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษารหัส ๕๑-๕๔ จ านวน 
๑๖,๘๙๕ คน ซึ่งจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพียง ๓๖๖,๙๒๓,๖๐๐ บาท แต่มีค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากจัดสรร เป็นจ านวนเงิน ๑๗๐,๙๐๕,๓๓๑.๑๔ บาท เป็นโครงการเพิ่มเติม อีกท้ังมหาวิทยาลัยยังต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย เช่นเงินกู้ระยะยาวหอพักสุพรรณบุรี เงินกู้ระยะ
ยาวหอพักสิรินแมนชั่น มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมาณ    
  ๕. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยส่งคืนรายได้แผ่นดิน รอน าส่ง เป็นจ านวนเงิน 
๑๐,๘๙๒,๘๙๓.๐๗ บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยน าเงินงบประมาณส่วนของงบบุคลากร มาใช้ในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ท าให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น                                   
    จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นสืบเนื่องมาจากรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้ให้ค าชี้แจงและข้อเสนอแนะ
จากข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ส่งผลให้รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๘/๑๘ 

กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือให้รายงานการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ 
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถน ารายงานการเงินไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕) 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๘  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับรางวัลเกียรติยศ 
  ระดับนานาชาติ ณ  กรุงบัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต รับรางวัลเกียรติยศ ระดับนานาชาติ ณ กรุงบัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ด้วยโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ได้รับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล International Diamond Prize for Excellence in Quality ซึ่งพิธีการ
มอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงบัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม  
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รับ
รางวัลเกียรติยศ ระดับนานาชาติ ณ  กรุงบัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
                ๖.๑ โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

         สรุปเรื่อง  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเรื่อง
โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะจัดท าโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและความสามัคคีโดยใช้กีฬาโบว์ลิ่งเป็นสื่อ สร้างสัมพันธ์ภาพ
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า -ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา ตลอดจนชุนชนใกล้เคียง และน า
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมี
รูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็นทีม ได้แก่ ทีมกิตติมศักดิ์ และทีมบุคคลทั่วไป และมีก าหนดการจัดงานแถลงข่าว ในวัน
จันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ๑ และก าหนดการจัดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ เมเจอร์โบว์ปิ่นเกล้า ชั้น ๓   
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๖           ๑๙/๑๘ 

        ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


