
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม 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. ศาสตราจารย์พิเศษ 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  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรม 
๓.  ดร.สฤษดิ ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๔. นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒/๒๕ 

๕.  นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
   นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมและมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องแจ้งเรื่องประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
              ๑.๑  โครงการจัดเวทีประชาเสวนาทางออกประเทศไทย ตามหนังสือที่อ้างถึง  
  ด่วนที่สุด ที่พิเศษ/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง โครงการจัดเวทีประชาเสวนา
ทางออกประเทศไทย ตามหนังสือที่ อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ พิ เศษ/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดย                     
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้
   ตามหนังสือที่ อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่  มท. ๐๔๐๙.๒/๑๐๖๕ ลงวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  
กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง โครงการจัดเวทีประชาสัมมนาทางออกประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้        
ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด าเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๘ เวที กลุ่มเป้าหมาย ๖,๖๐๐ คน โดยขอให้ด าเนินการคัดเลือกวิทยากรกระบวนการ จ านวน 
๓ คณะ รวม ๖๐ คน รายละเอียดดังหนังสือที่แนบมานี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการด าเนินการ        
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยตามโครงการดังกล่าว และให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โครงการจัดเวทีประชาเสวนาทางออกประเทศไทย 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่พิเศษ/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๑.๒  ก าหนดการจัดโครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการจัดโครงการจัดการ
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญ         
สรุปได้ดังนี้ 
      ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะจัด
โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหารายได้เพ่ือมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์         
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๓/๒๕ 

  ส าหรับรูปแบบการแข่ งขันเป็นการแข่ งขันประเภททีม แบ่ งเป็ น ทีมกิตติมศักดิ์               
ค่าสมัครทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และทีมบุคคลธรรมดา ค่าสมัครทีมละ ๓,๕๐๐ บาท หรือร่วมบริจาคโดยไม่ส่งทีม              
เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่ งมีก าหนดการจัดงานแถลงข่าวในวันอั งคารที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.                    
ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และก าหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่              
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบวล์ (เมเจอร์โบว์ รัชโยธิน)  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการจัดโครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการ
กุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และ พ.ศ. ๒๕๕๕   
                   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่องรายงานผลการด าเนินงานของ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญ         
สรุปได้ดังนี้  
   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย             
และบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานในการให้บริการวิชาการด้านภาษาและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการด้านภาษา 
และด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  มีจ านวน ๒๒ โครงการ/กิจกรรม และปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ มีจ านวน ๒๗ โครงการ/กิจกรรม โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก และ               
งบรายได้ของโครงการศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   
   ในการนี้  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอน าเสนอรายงานผลการด าเนิน          
งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรม น าเสนอผลการด าเนินงานของ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันภาษา           
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ/
กิจกรรม โดยสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ  
โดยการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งการบริการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๔/๒๕ 

วิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ได้แก่การจัดสอบ TOEIC และการบริการงานแปล การอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ 
TOEIC ซ่ึงเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
และโครงการใหม่  ได้แก่ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทย โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์    
การผลิตสื่อเผยแพร่วัฒนธรรมสวนดุสิต และการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ณ อาคารเยาวภา 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ 
โดยจัดโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการจัดต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และโครงการบริการวิชาการด้านงานศิลปะประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการน าความเชี่ยวชาญ
เผยแพร่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Online ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ 
รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเผยแพร่ไปยัง Website ของหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมค่านิยมการท างานเป็นทีมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการเรียนรู้การท างานร่วมกันด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามความสนใจเพ่ือพัฒนาตนเอง รวมทั้งการ
ประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานเชิงรุก ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแผนเร่งด่วน กิจกรรมที่เริ่มด าเนินการตามแผนฯ คือการจัดอบรมการใช้โปรแกรม English 
Discoveries Online 
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนางานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖              
คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมทางภาษาและการ        
จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดีย นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ จะได้พัฒนา
แบบทดสอบให้มีมาตรฐานเพ่ือใช้ประเมินความก้าวหน้าทางด้านภาษาของนักศึกษาและเป็นข้อมูลย้อนกลับให้กับ
หลักสูตรที่จะพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. งบประมาณที่ใช้เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานที่น าเสนอถือว่ามีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก  
 ๒. ควรน าเสนอตัวบุคคลที่เป็นที่รู้จักหรือเป็นผู้ที่มีความสามารถ ตามสื่อต่าง ๆ เพ่ือช่วยในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ และควรด าเนินงานในเชิงรุกโดยน าอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย 
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านการพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น
ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นหากบุคลากรจะมีจ านวนมากหรือน้อยจึงไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด 
 ๓. หลักสูตรการเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (Suan Dusit 
University Test of English for Communication: SDU-TEC) ควรจัดท ารายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนว่านักศึกษามี
คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre test) และมีคะแนนการทดสอบหลังการเรียน (Post test) เป็นอย่างไร 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๕/๒๕ 

              ๑.๔  ผลการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   พร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง ผลการพิจารณาจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ในโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติ
อนุมัติโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โดยทาง
มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอโครงการฯ ดังกล่าวไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณา นั้น 
   บัดนี้ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าใช้ประโยชน์  เป็นจ านวนเงิน 
๑๕๗,๔๗๗,๗๐๐ บาท ตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ ธปท.ฝธอ.(๑๑)๓๑๕/๒๕๕๖ เรื่องที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศไทย        
ในโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
   
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอที่
ประชุม เรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 
     ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔  ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ สมัยสามัญนิติบัญญัติ 
วันที่   ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุม ๓๘๗ คน  ได้ลงคะแนนเสียง เพ่ือรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยเห็นด้วย ๓๘๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และด าเนินการ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ือพิจารณาเรียงล าดับเป็นรายมาตรา ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ๕ คน พรรค
รัฐบาล ๑๔ คน พรรคฝ่ายค้าน ๘ คน และพรรคร่วมรัฐบาล ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓๑ คน โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์
พานิช เป็นประธาน โดยก าหนดให้มีการแปรญัตติภายใน ๑ สัปดาห์ และมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้ง
แรก เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และจะมีการประชุมครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๕๖  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๖/๒๕ 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. ....  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒(๑๐)/๒๕๕๖  
 
  สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๒(๑๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

  
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ๒(๑๐)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นั้น ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งการ
รับทราบและด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   ๑. ส านักงานอธิการบดี เรื่องสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและการ
ปรับปรุงเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๕) (ค) แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ สลส.๑๑๘/๒๕๕๖          
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  
   ๒. กองคลัง เรื่องแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ กค.๕๓๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๕๖ 
   ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ สวพ.๕๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๗/๒๕ 

 ๔. สภาวิชาการ เรื่องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่              
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่           
ศก.๑๔๐๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
   ๕. กองกฎหมาย เรื่องการจัดท าแบบลงนามความร่วมมือที่เป็นมาตรฐานกลางของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากข้อความหรือภาษาที่ใช้อาจมีความเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ สลส.๑๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   
 

๔.๑   (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนงานเสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่ ๙(๑๒)/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๒ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ และ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ได้ทบทวนผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และได้ก าหนดแนวทางที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก ่
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่ ๔(๕๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม น าเสนอ (ร่าง) แผนงานสร้างเสริม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๘/๒๕ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการจัดท าแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยได้ร่วมทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และ
ก าหนดแนวทางที่ควรจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน มีคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยมีการร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ยังคงเน้นการใช้สื่อเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในการแต่งกายและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ยังคงให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมด้วยตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนจะ
ด าเนินงานโดยเน้นในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ควรน าประเด็นการรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานสร้างเสริม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานสร้างเสริม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทย มาผนวกรวมกันโดยเน้นในด้านภาษา ด้านเอกลักษณ์ไทยและด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในระยะเวลา ๓-๕ ปี เช่น เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาสามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น  
 ๒. แนวทางการด าเนินงานของแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ขอให้เพ่ิมเติมหน่วยงานที่รับผิดชอบที่นอกเหนือจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะท าให้เกิด
การบูรณาการขึ้น   
 ๓. หากมหาวิทยาลั ยมี การจั ดกิ จกรรมหรืองานประชุ มสั มมนาทางวิ ชาการระดับนานาชาติ                    
ควรติดต่อประสานงานไปยังส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Convention and 
Exhibition Bureau) เป็นหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนทางด้านบริการและงบประมาณ อาจท าให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 ๔. เนื่องจากแผนระยะยาวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงควรรีบด าเนินการโดยก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนและเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมกันก าหนดแผนระยะยาว และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๙/๒๕ 

 
       ๔.๒  การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ตามที่ นายมานิจ สุขสมจิตร ได้ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๑) โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต            
ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่   
๑(๙)/๒๕๕๖ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แทนผู้ลาออกจากการด ารงต าแหน่ง นั้น  
  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสรรหาตามขั้นตอนวิธีการที่
ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  
 ประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือจัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖            
ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยเป็นการเสนอชื่อ 
การก าหนดระยะเวลาให้มีการเสนอชื่อ ก าหนดผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  
  ประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาแล้ว สรุปจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จ านวน ๔ คน โดยการเสนอชื่อทั้ง ๔ คน แยกเป็นเสนอในนามบุคคล จ านวน ๒๓ คน และเสนอในนาม         
คณะบุคคล จ านวน ๒ คณะบุคคล ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ขอถอนตัว จ านวน ๑ คน คณะกรรมการสรรหา จึงได้
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และวิธีการเสนอชื่อ เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏว่าการ
เสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ           
สรรหา จ านวน ๒ คน และก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ทั้ง ๒ 
คน มาแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
   ประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้แสดงวิสัยทัศน์ในภาพรวม และให้ข้อมูลของตนเอง
ตามคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งตอบประเด็นค าถามของคณะกรรมการสรรหา    
    คณะกรรมการสรรหา ได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงมีมติให้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงล าดับตัวอักษร ดังนี้ 
    ๑. พลอากาศเอก ดร.เดชา  หันหาบุญ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๐/๒๕ 

    ๒. ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
   ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ จ านวนไม่เกินสามคน แล้ว            
จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้ อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
        การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
      
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเป็นนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ที่ประชุมมีมติให้ออก
เสียงลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นการลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ใน           
ที่ประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ๒๑ คน ทั้งนี้ไม่รวม ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไม่อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
 ๑. ดร.จรินทร์  สวนแก้ว   
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ  
   

 การเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยมีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือกบุคคล
ตามบัญชีรายชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้ 
 ๑. พลอากาศเอก ดร.เดชา  หันหาบุญ   ๑ คะแนนเสียง       
 ๒. ดร.บุญลือ  ทองอยู่                   ๑๙ คะแนนเสียง 
    และงดออกเสียง        ๑  คะแนนเสียง 
  
 ผลการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยจากการลงคะแนนหนึ่งครั้ง ที่ประชุมเลือก ดร.บุญลือ ทองอยู่ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ๑๙ คะแนนเสียง ให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก ดร.บุญลือ  ทองอยู่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
             ๔.๓   การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง   
 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดย          
มีสาระส าคัญสรุปไดด้ังนี้  
   ตามที่นางอรัญรัตน์ อยู่คง ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นั้น โดยอาศัยอ านาจตาม ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ                  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๑/๒๕ 

ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ค าสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยได้
ด าเนินการ ดังนี้  
  ๑. การประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือจัดท าประกาศคณะกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย          
โดยเป็นการเสนอชื่อ การก าหนดระยะเวลาให้มีการเสนอชื่อ และก าหนดหน่วยงานและบุคคลที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ  
 ๒. การประชุม ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ 
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕   
      เนื่องจากเป็นการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘ “ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ  
ตามข้อ ๕ จ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษรพร้อม
ประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา”   
     คณะกรรมการสรรหา จึงด าเนินการสรรหาบุคคลจ านวนสองเท่าของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง ที่ประชุมจึงมีมติเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยเรียงตามล าดับอักษร  ดังนี้  
    ๑. ดร. ประยุทธ์   สวัสดิ์เรียวกุล 
    ๒. นายอ านวย     ฉาบทอง 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยที่ประชุมมีมติให้
ออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นการ
ลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๒๒ คน 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง   
 การเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีการออกเสียงลงคะแนน
หนึ่งครั้ง โดยมีสรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. ดร. ประยุทธ   สวัสดิ์เรียวกุล  ๑๙ คะแนนเสียง       
 ๒. นายอ านวย     ฉาบทอง      ๓ คะแนนเสียง 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๒/๒๕ 

 การเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีการลงคะแนนหนึ่งครั้ง 
โดยที่ประชุมเลือก ดร. ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๙ คะแนนเสียง ให้เป็นคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไม่ให้ความยินยอมให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่             
สภามหาวิทยาลัยขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ตามล าดับ จนกว่าจะได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ครบจ านวน 
 
 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง และจัดล าดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือเพ่ือ
ขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอ านวย ฉาบทอง 
 
             ๔.๔   การพิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
   ของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘ ลงวันที ่๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
  
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาผลการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้น าเสนอผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ล าปาง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  ให้สภา
มหาวิทยาลัยฯ รับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประธานที่ประชุม (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ)           
ได้มีบัญชาให้มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีจัดท าข้อมูลรายละเอียดชี้แจงให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ิมเติมจากเดิมอีกจ านวน ๒ ศูนย์ ๙ หลักสูตร (ของเดิม
ประเมินไปแล้ว ๓ ศูนย์ ๕ หลักสูตร รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 
๓ (๓)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ซึ่งมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  
   ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปาง เลขที่ ๑๑๓ ถนนพหลโยธิน ต าบลสวนดอก อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จ านวน ๔ หลักสูตร โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินแล้ว 
  (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 
  (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 
  (๓) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๓/๒๕ 

  (๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหารและการบริการ ผล 
                         การประเมิน “ไม่ผ่าน”  
 จากเหตุผลหลักเพ่ือสนับสนุนผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการการตรวจประเมิน
หลักสูตรทั้ง ๔ หลักสูตร ของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปางนั้น สรุปได้ ๓ ข้อ ด้วยกันคือ 
   (ก) สภาสถาบันอนุมัติโดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา “ไม่ครบถ้วน” ตาม
แนวทางท่ี กกอ.ก าหนดหรือเปิดสอนก่อนการอนุมัติของสภาสถาบัน 
   (ข) อาจารย์ไม่ครบถ้วน จ านวนหรือคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
   (ค) นักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 ข้อชี้แจง 
  (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน
ในศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ งมาตั้งแต่ยังเป็นสถาบันราชภัฏ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
รายละเอียดของการด าเนินการก็ได้มีการน าเสนอสภาสถาบันทราบมาโดยตลอด รวมทั้งการจัดให้คณะกรรมการ
สภาสถาบันได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันเพ่ือรับฟังรายละเอียดของการจัดการศึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็น
การออกมาภายหลังการอนุมัติของสภาสถาบันในระยะแรกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีรายละเอียดครบตามแนวทางที่ 
กกอ.ก าหนด และในส่วนที่ยังไม่ครบมหาวิทยาลัยก็ได้ด าเนินการขออนุมัติเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ 
กกอ.ก าหนด จึงถูกพิจารณาว่าเปิดสอนก่อนการอนุมัติของสภาสถาบัน 
  (๒) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ประจ าศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งมีครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ส าหรับคุณวุฒิของอาจารย์นั้นได้เคยชี้แจงให้คณะกรรมการการตรวจ
ประเมินไปแล้วว่าลักษณะของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นมีลักษณะเป็นหลักสูตรบูรณาการ ตามแนวทางของ
การพัฒนาหลักสูตรใหม่คุณวุฒิของอาจารย์จึงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรไม่สามารถจะใช้คุณวุฒิ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้เหมือนกับหลักสูตรในอดีตที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีจ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาที่ต่ าที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยใหม่ (๑:๑๗.๕) ซึ่งก็จะมีอาจารย์จากในสถานที่ตั้งหมุนเวียนออกไปช่วย
สอนเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาตามศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นประจ าอยู่แล้วนอกเหนือไปจากอาจารย์พิเศษ 
และวิทยากร 
  (๓) พ้ืนฐานความรู้ในระดับมัธยมศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้นักศึกษาผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแต่ทักษะและความสนใจพิเศษก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการ
คัดเลือกนักศึกษาเพราะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหาร
ทั้งหลายที่บูรณาการทักษะการประกอบอาหารและการบริการเข้าไปด้วย ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่จบคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมมาเท่านั้น อีกประการหนึ่งหลักสูตรในระดับมัธยมปัจจุบันนี้นักเรียนต้องเรียนครบทั้ง 
๘ กลุ่มสาระ ไม่ใช่จะเน้นเฉพาะด้านแบบหลักสูตรมัธยมเดิมตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินมีความเข้าใจ  
  ในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษา ได้ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งเรื่องการจัดการเรียน
การสอน  และระบบการประเมินผลการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน โดย คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ในระดับดีมาก และผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดย ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี 
ดังนั้นตามที่คณะกรรมการประเมินพิจารณาว่านักศึกษาไม่มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่เปิดสอนนั้น ไม่ปรากฏว่า        
คณะกรรมการฯ ใช้เกณฑ์ในการประเมินความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาจากมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ใดในการ
พิจารณาจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปผลว่านักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เปิดสอน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๔/๒๕ 

 แนวทางแก้ไข 
๑.๑ ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปาง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยปิดรับนักศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปิดรับนักศึกษาไปในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีผลการตรวจประเมินหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนในการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษา “ไม่ผ่าน” การตรวจประเมิน 
  ๑.๒ ส าหรับนักศึกษาที่ยังคงค้างอยู่ ในระบบ ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ งล าปาง 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษาและให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป (อธิการบดีประชุมชี้แจงกับนักศึกษาทั้งหมด เมื่อวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปาง) ส่วนนักศึกษาที่เหลืออยู่ในระดับชั้นปีที่ ๒ และ ๓ นั้น 
มหาวิทยาลัยก็จะด าเนินการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปางไปก่อน โดยปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้เสนอแนะ และจะยังคงคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยไว้ ซึ่งนักศึกษาที่เหลือนี้ก็จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในชั้นปีสุดท้ายเหมือนกัน  
  ๑.๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปางจะเปิดรับนักศึกษาจ านวน ๒ 
หลักสูตร ตามแผนรับนักศึกษาท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และได้รับการอนุมัติแล้วในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คือ 
   (ก) หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) 
   (ข) หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(หลักสูตรใหม)่ 
 
 ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง ณ ศูนย์อ าเภอเมือง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และศูนย์อ าเภอห้วยยอด อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๕ หลักสูตร โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ ในการประชุมคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินแล้ว 
  (๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลการประเมิน  
                         “ไม่ผ่าน”  
  (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”  
  (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมิน      
                         “ไม่ผ่าน”  
  (๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ผลการ  
                         ประเมิน “ไม่ผ่าน”  
  (๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  ผลการ 
                         ประเมิน “ไม่ผ่าน”  
 จากเหตุผลหลักเพ่ือสนับสนุนผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการการตรวจประเมิน หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง ที่ผลการตรวจประเมิน “ไม่ผ่าน” ประกอบด้วย  
  (ก) สภาสถาบันอนุมัติโดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา “ไม่ครบถ้วน” ตามแนวทางที่ 
กกอ.ก าหนด หรือเปิดสอนก่อนการอนุมัติของสภาสถาบัน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๕/๒๕ 

  (ข) อาจารย์ไม่ครบถ้วน จ านวนหรือคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘  
  (ค) ระบบการวัด และประเมินผลการศึกษามีมาตรฐานต่างจากระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานที่ตั้งหลัก 
  (ง) เอกสาร/หนังสือ ที่ใช้ประกอบชั่วโมงการเรียนการสอนไม่สมบูรณ์ (ส่วนกลางจัดส่ งให้ล่าช้า 
ปัญหาระบบการ order หนังสือ) 
  (จ) บริการพ้ืนฐานด้านอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า 
 ข้อชี้แจง 
  (๑) จากเหตุผลหลักเพ่ือสนับสนุนผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินของศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง ในข้อ (ก) และ (ข) ข้อชี้แจงเหมือนกับของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปาง 
  (๒) ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเหมือนกันทั้งภายใน
สถานที่ตั้งหลัก และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะมีแตกต่างกันไปบ้างในส่วนของคะแนนเก็บที่อาจารย์ผู้สอน
แต่ละคนสั่งงานและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่จัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตาม
สภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม   
  (๓) เอกสาร/หนังสือ ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาถ้าเป็นวิชาใหม่ การจัดพิมพ์และ
จัดส่งอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือในห้ องสมุดของ
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งไปก่อนได้ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนจะส าเนาเอกสารบางส่วนให้กับนักศึกษาเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนรู้ที่จ าเป็น ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได้พยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นมาโดยตลอด 
  (๔) การบริการพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยด้านอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วเพ่ิมขึ้นทั้งในส่วนของ
มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนที่ด าเนินการ เป็นส่วนที่อยู่ในแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันนี้ก็นับว่าดี แต่ก็จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
 แนวทางแก้ไข 
  ๒.๑ ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง นั้นมีพ้ืนที่จัดการศึกษาอยู่ ๒ ส่วน
คือ ที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพ่ือให้พ้ืนที่จัดการศึกษามีความสมบูรณ์มากท่ีสุด  
รวมทั้งการจัดห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการไปเรียนที่
พ้ืนที่อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นักศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เรียนที่ พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ยกเว้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการอาหารที่ต้องไปเรียนที่พ้ืนที่อ าเภอห้วยยอด โดยมหาวิทยาลัยจัดรถรับส่งให้กับนักศึกษาบริการระหว่าง
พ้ืนที่เรียนทั้งสองแห่ง ซึ่งมีระยะห่างกันเพียง ๓๐ กิโลเมตร มหาวิทยาลัยจึงถือว่าเป็นพ้ืนที่ศูนย์การศึกษาเดียวกัน 
เหมือนกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งที่มหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่ที่เป็นของมหาวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง 
  ๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง ปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยทั้งสองหลักสูตรนี้มีนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๒ และระดับชั้นปีที่ ๓ เหลืออยู่ 
๗๐ คน (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๑๓/๒๔ อุตสาหกรรมอาหาร ๑๔/๑๙) ซึ่งนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรนี้เมื่ออยู่ใน
ระดับชั้นปีที่ ๔ จะถูกย้ายให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายที่ได้มอบหมายให้ ผอ.ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้งไปด าเนินการแล้ว 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๖/๒๕ 

  ๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง ปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๔ ของทั้งสาม
หลักสูตรนี้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๒ และ 
ระดับชั้นปีที่ ๓ ยังคงเรียนที่ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรังไปก่อน จนกว่าจะถึงระดับชั้นปีที่ ๔  
  ๒.๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรังจะเปิดรับนักศึกษาจ านวน ๔ 
หลักสูตร ตามแผนรับนักศึกษาท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และได้รับการอนุมัติแล้วในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คือ 
   (ก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
          (หลักสูตรปรับปรุง) 
   (ข) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                 (หลักสูตรปรับปรุง)  
   หลักสูตรตาม (ก) และ (ข) ใช้พ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง อ.เมือง จังหวัดตรัง 
   (ค) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                                 (หลักสูตรปรับปรุง) 
   (ง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารและการบริการ   
                                 (หลักสูตรใหม่)  
 ในการตรวจประเมินหลักสูตรที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ 
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปาง และ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง) ใช้คณะกรรมการตรวจประเมินชุด
เดียวกับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสุพรรณบุรี และหัวหิน ของ
มหาวิทยาลัยมาแล้ว (สุพรรณบุรี/ล าปาง ชุดเดียวกัน ตรัง/หัวหิน ชุดเดียวกัน) ซึ่งแนวความคิด ทักษะ และ
ประสบการณ์ ด้านการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรสมัยใหม่ที่เป็นลักษณะประยุกต์ และบูรณาการให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และวิชาชีพสมัยใหม่เป็นสิ่งซึ่งนอกเหนือไปจากพ้ืนฐานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินที่เคยเรียนรู้มาในอดีต และไม่ได้พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่จะ
ไปสู่สังคมในอนาคต รวมทั้งการใช้ทัศนคติส่วนตัว การไม่ยอมรับฟังกันและการขาดการฝึกอบรมของการเป็น              
ผู้ตรวจประเมินที่ดี ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างมหาวิทยาลัย กับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
แม้ว่าทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถทักท้วงผลการประเมินได้
ภายใน ๓๐ วัน แต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใด เนื่องจากคณะกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องทักท้วงก็คือคณะกรรมการชุดที่
ตรวจประเมินนั่นเอง ซึ่งก็คงยืนยันความคิดเดิมซึ่งเคยพิจารณาไปแล้ว เหมือนกับการที่มหาวิทยาลัยได้เสนอ       
ข้อชี้แจงไปให้กับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในผลของการตรวจประเมินของศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้งสุพรรณบุรี และ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน ซึ่งมีรายละเอียดคล้ายๆ กันตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องชี้แจงผลการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/
๔๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๗/๒๕ 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า ข้อสังเกตจากการตรวจประเมินว่ามหาวิทยาลัย
ไม่ควรสร้างภาพลวงตาในด้านการแต่งกายของนักศึกษาชายและหญิง และมหาวิทยาลัยไม่ควรโฆษณาเกินจริงหรือ
ให้ข้อมูลเท็จทั้งต่อราชการและบุคคลอ่ืนในที่สาธารณะและไม่ควรโฆษณาเกินจริงในการอวดอ้างว่าเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ ๑ ในข้อสังเกตดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีการชี้แจงอย่างไร และส าหรับข้อสังเกตใน             
ด้านอื่น ๆ  ให้มหาวิทยาลัยชี้แจงในแนวทางเดิมและชี้แจงในภาพรวม    
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่าจากผลการตรวจประเมิน        
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ  ในการน าเสนอเพ่ือชี้แจงหรืออุทธรณ์อาจไม่ก่อให้เกิดผลดี         
ต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัย การที่จะให้ทบทวนผลการตรวจประเมินเป็นไปได้ค่อนข้างยากหากอุทธรณ์ไปผลก็จะออกมาเหมือนเดิม 
มหาวิทยาลัยจึงเสนอวิธีการโดยยอมรับผลการประเมิน และน าเสนอแนวทางแก้ไขว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการแก้ไข 
และให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และล าปาง กลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย และขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยก็จะจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
ก าหนดรายละเอียดดังที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณา การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาฯ ตาม 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๔๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
โดยมีมติดังนี ้

๑. ยอมรับผลการประเมินและปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อนให้ดีขึ้น 
๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่เสนอสภามหาวิทยาลัย 
๓. ชี้แจงไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามข้อชี้แจงของมหาวิทยาลัยที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
 ๔.๕          การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุน  
  สะสมเลี้ยงชีพฯ ให้ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม 
   
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม โดยมีสาระส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม   
๒๕๕๔  รับทราบแผนธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๕ ของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ นั้น เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จะต้องจัดหางบประมาณ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปรัง จากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
                    โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จึงได้เสนอขอกู้ยืมเงินต่อกองทุนสะสมเลี้ ยงชีพ 
ส าหรับบุคลากร จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ก าหนดผ่อนช าระคืนใน ๑๒ เดือน โดยจะ
ช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี เพ่ือใช้ส าหรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปรังจ านวน ๙๐๐ ตัน      
(เก้าร้อยตัน) ในราคาตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยขอรับเงินกู ้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๘/๒๕ 

                              ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ครั้งที่ ๒(๔๖)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการกู้ยืมของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการ
พิเศษ ที่ผ่านมา การผ่อนช าระหนี้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยไม่พบปัญหา ดังนั้นหากโครงการโรงสีข้าวฯ กู้เงินแล้ว
สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและสามารถผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ จึงมีมติอนุมัติให้โครงการ
โรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืมเงินจ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ 
(สี่จุดห้า) ผ่อนช าระเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ เดือน (สิบสองเดือน)  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕   
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และ
การท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ขณะนี้ได้มีการด าเนินตามขั้นตอนซึ่งอยู่ระหว่างการรังวัด และตรวจสอบคุณภาพดิน  ส าหรับการด าเนินงานจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป ในระยะแรกจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงาน 
และในระยะต่อไปจะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ซึ่ง
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ บรรลุเป้าหมาย มีผลการประเมิน ๕ คะแนน  
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. สินค้าคงเหลือหมวดวัตถุดิบในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คงเหลือมากกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องมาจากสาเหตุใด 
 ๒. งบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เหตุใด
จึงมีการลดมูลค่าหุ้นจากราคามูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๒๕ บาท  
  
 ค าชี้แจง   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ กล่าวชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือหมวดวัตถุดิบในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คงเหลือมากกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องมาจากในไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการโรงสีข้าว ส านัก
กิจการพิเศษ ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว และจากงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ทีม่ีการลดมูลค่าหุ้นจากราคามูลค่าหุ้นเนื่องจากโครงการโรงสีข้าว 
ส านักกิจการพิเศษ มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่
ผ่านมาจึงได้ด าเนินงานตามนโยบายโดยการเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มทุน  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๙/๒๕ 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ 
ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๔.๕             
 
             ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  

  
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔  มีมติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการเปิดการสอนในภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๖ แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลาออก จ านวน ๒ คน   จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ คน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าเป็นต้องเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากเดิม    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ   
   ๒. ดร.มาโนชญ์ อารีย์   
เปลี่ยนแปลงเป็น  ๑. ดร.อภิสรา อนงคณะตระกูล    

  ๒. รองศาสตราจารย์พูนศิริ  วัจนะภูมิ 
       
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                     
การบริหารงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
หากมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้
ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๐/๒๕ 

 ๔.๗   (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย1มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุม ครั้งที่  ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และต่อมาในการประชุม          
ครั้งที่  ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบ รูปแบบการประเมินตนเองของ                  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้รูปแบบของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย 
    ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี    
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ            
ค่า ๕ ระดับ ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ ด้าน ได้แก ่
     ๑. ด้านการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
แบ่งออกเป็น 
      ๑.๑.๑ การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
     ๑.๑.๒ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
      ๑.๑.๓ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
     ๒. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
     ๓. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕          
แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่  ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕  ตามอ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข้อ 
     ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ         
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.จักรพรรดิ  วะทา ในฐานะคณะกรรมการจัดท าการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวน าเสนอ
รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้ 
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วยการประเมิน ๒ 
ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวิธีการ
ประเมินโดยจัดท าแบบประเมินเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เพ่ือ
ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ๓ ด้าน ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๑/๒๕ 

 ๑. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 
 ๑.๑ การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 ๑.๒ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๓ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
 ๒. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๓. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  
 ๑. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน กรรมการ         
สภามหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย           
เป็นอันดับสูงสุด และการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เป็นอันดับสุดท้าย 
 ๒. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมกีารปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข้อสงสัยและตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส 
: Transparency) เป็นอันดับสูงสุด และมีการปฏิบัติต่อคณาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่แบ่งแยก (หลักความเสมอภาค: Equity) สูงเป็นอันดับสุดท้าย 
 ๓. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการให้
ความส าคัญต่อการรักษาความลับและการไม่น าข้อมูลภายในไปเผยแพร่หรือใช้ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน             
เป็นอันดับสูงสุด โดยมีการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ สูงเป็นอันดับสุดท้าย 

สรุปการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในภาพรวมมีค่าระดับการ        
ปฏิบัติมากที่สุด โดยสูงเป็นอันดับ ๑,๒ และ ๓ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานด้านการประชุมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ แบ่งออกเป็น                
๒ ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามอ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานโดยใช้       
หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข้อ 
 ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา  
 การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ก าหนดการแปลความหมายลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าระดับการปฏิบัติงาน ๕ ระดับ  
 การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่  ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับดีมาก  
  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๒/๒๕ 

 ๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก  
  ๔. สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับดีมาก   
 ๕. สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก       
         สรุปการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อ พบว่า 
รายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ ๑ ,๒ และ ๓ ได้แก่ การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย
ข้อบังคับ ตามล าดับ 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่ามีการจัดท าในรูปแบบที่คล้ายกันซึ่งจะเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา จึงควรเพ่ิมเติมส่วนที่ ๓ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่เป็น
รูปธรรม เช่น การร่วมเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้เพ่ิมเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
      ๕.๑  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัย                
มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมีวิสัยทัศน์ สามารถสะท้อนถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี โดย 
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้ก าหนดไว้จ านวน ๑๒ ครั้ง และมีการด าเนินงานเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งมีจ านวนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๗ มีการจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม ๗.๖๗ วัน และงบประมาณที่ใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๕,๘๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๓/๒๕ 

๕.๒  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  และเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

         สรุปเรื่อง          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
      สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท า (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจและการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
           ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ 
   เรียนการสอน 

 ส าหรับแนวทางในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

  
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานสร้างเสริม

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. การประเมินตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อมูลของผลการประเมินว่าได้ใน
ระดับใด จะมีเพียงข้อมูล ค่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ที่ระดับ ๕ จึงขอให้ระบุคะแนนการประเมิน และในการตั้งค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดไม่ควรตั้งค่าเป้าหมายระดับ ๕ เหมือนกันในแต่ละปี เนื่องจากตัวชี้วัดจะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒. หากมหาวิทยาลัยจะเผยแพร่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเผยแพร่ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความ
ช านาญควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมภายนอกได้รับทราบ และมหาวิทยาลัยควรท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
น าเสนอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของสวนดุสิตไปยังผู้ที่ให้ความสนใจ   
 ๓. ควรน าสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญจัดท าเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ (KM : 
Knowledge Management)  
 ๔. ควรน าเสนอผลการด าเนินงานของแผนงานเสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย โดย
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่
ละตัวชี้วัดหรือไม่  
 ๕. คณะครุศาสตร์ได้เปิดการอบรมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ชาวต่างชาติที่จะมา
สอนในประเทศไทยต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวก่อน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภา
ก าหนดและให้การยอมรับ ควรน ามาเพ่ิมเติมในเนื้อหาด้วย 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๔/๒๕ 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม   
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดีกล่าวว่า ในส่วนของการรายงานผลการ
ด าเนินงานยังขาดการบูรณาการเข้าด้วยกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานแยกกันด าเนินการ จึงท าให้การน าเสนอแผนการด าเนินงานบางส่วนขาดหายไปและไม่
สัมพันธ์กัน ส าหรับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพส าหรับชาวต่างประเทศ
ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และเมื่อผ่านหลักสูตร
จะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต เพ่ือประกอบวิชาชีพ โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรนี้ และได้จัดการเรียนการสอนแล้ว จ านวน ๓ - ๔ รุ่น  และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับ
หลักสูตรใหม่  

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ   
 
                ๖.๑ โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นโครงการความร่วมมือ
 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
   
          สรุปเรื่อง นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอที่ประชุม
เรื่อง โครงการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ             
ในการสนับสนุนพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาปีละ ๑๐๐ ทุน   
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งต่อไปโดยมีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๕/๒๕ 

 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


