
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน 
   นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๓.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา  
๔. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๕. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       กรรมการสภา 
๑๑. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ  ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๔. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ  ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภา 
๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๘.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๙. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒. นายนิคม ระวียัน     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๓. นายวัชรกิติ วัชโรทัย      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๒/๑๙ 

รายนามผู้เช้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริญ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
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  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ 
  สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  
  และผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี และผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ตามที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท              
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี และนายสวงค์ บุญปลูก กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามล าดับในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น ท าให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) ว่างลง 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๓) 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๒) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนหนึ่งคน ให้กลุ่มคณบดีเป็นผู้มีสิทธิเลือก ข้อ ๕ (๓) 
กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวนหนึ่งคน ให้กลุ่มผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้มีสิทธิเลือก และข้อ ๘ ให้อธิการบดีประกาศผลการ
เลือกตั้ง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๓/๑๙ 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  จากผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดี คือ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คือ ดร.ชนะศึก  
นิชานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง              
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี และจาก           
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๒  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว๓๕๔ 
  ลงวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณากรณีทักท้วงผลการ  
  ตรวจประเมิน (ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 
  
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว๓๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณากรณีทักท้วงผลการ
ตรวจประเมิน (ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทักท้วงผลการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน           
๑ หลักสูตร และศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒ หลักสูตร นั้น 
   ในการนี้ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖         
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยอาศัยอ านาจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ตามมติที่ประชุมในครั้งที่  
๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิจารณาวินิจฉัยผลการทักท้วงโดยถือเป็นที่สิ้นสุด รายละเอียดตามสิ่งที่           
ส่งมาด้วย สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
   ศูนย์การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์หัวหิน) จังหวัดประจวบคึรีขันธ์ 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน แขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม แขนงวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว ยืนยันผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 
   ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี (ศูนย์สุพรรณบุรี) จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปลี่ยนแปลงผลการประเมินจาก 
“ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 
   ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยืนยันผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 
   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว๓๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณากรณีทักท้วงผลการตรวจประเมิน 
     
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๔/๑๙ 

              ๑.๓  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    

                   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
   สืบเนื่องจากหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๘๙๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ากับ ๔.๑๑๒๗ คะแนน  
ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการประเมินผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการฯ โดยใช้ข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานจากกระทรวงต้นสังกัด ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ผ่านระบบ CHE QA Online และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด  ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ผลคะแนนและแจ้งยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว  จะถือว่าส่วนราชการยืนยันผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามที่ได้แจ้งนี้ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้คะแนนลดลง ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
    
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๔ 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 มี มติ เห็ นชอบร่างพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต  พ .ศ . .... และ                            
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ือพิจารณาเรียงล าดับเป็นรายมาตรา ซึ่งในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นการ
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ... ครั้งที่ ๕ พิจารณา หมวดที่ ๑ มีทั้งสิ้น ๑๘ มาตรา พิจารณา           
แล้ว ๑๓ มาตรา เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ความส าคัญต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต  พ.ศ. ... เป็นอย่างมากเนื่ องจากเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ งแรก และคาดว่า การประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะพิจารณาเป็นรายมาตรา ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. ....  
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๕/๑๙ 

              ๑.๕  การจัดโครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
        สรุปเรื่อง  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยน าเสนอที่
ประชุมทราบเรื่อง โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
      ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เสนอการจัดโครงการจัดการ
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบวล์ (เมเจอร์โบว์ รัชโยธิน) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/
๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น  ซึ่งรูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น ทีมกิตติมศักดิ์               
ค่าสมัครทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และทีมบุคคลธรรมดา ค่าสมัครทีมละ ๓,๕๐๐ บาท หรือร่วมบริจาคโดยไม่ส่งทีม              
เข้าร่วมการแข่งขัน และมีก าหนดจัดงานแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ อาคารรักตะกนิษฐ  
  ในการนี้ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย           
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว    
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการจัดโครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการ
กุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓(๑๑)/๒๕๕๖  
 
  สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๖/๑๙ 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ๓(๑๑)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
ว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ หากมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ควรน าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป นั้น ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้
จัดส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปยังเลขานุการสภาวิชาการ ตามบันทึกข้อความเลขที่ สลส.๑๙๐/๒๕๕๖ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
    
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
              ๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเป็นอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชี         
รายชื่อคนหนึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี          
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีหน้าที่
ด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น 
     คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ด าเนินการโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
   ๑. ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และพิจารณาปฏิทิน
ก าหนดเวลาและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 
     ๒.  ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือ 
      ๒.๑ รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การรับสมัครและการ เสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และการประชาสัมพันธ์การ
สรรหาอธิการบดี ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว มีผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๒ คน เรียงตามล าดับอักษร คือ 
      ๒.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ เป็นผู้สมัคร และผู้ได้รับการ
เสนอชื่อจาก ๑๓ หน่วยงาน ๔ องค์คณะบุคคล และจากบุคคล จ านวน ๕๕๔ คน 
     ๒.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์  นาคนาคา จากการเสนอชื่อของ ๑ 
หน่วยงาน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๗/๑๙ 

      ทั้งนี้การเสนอชื่อบุคคลของหน่วยงาน องค์คณะบุคคล และบุคคล เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๖ วรรคเจ็ด การเสนอชื่อบุคคลต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
    ๒.๒ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวจึง                  
ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 
๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอธิการบดี 
     ๒.๓ พิจารณาก าหนดแนวทางและเกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
   ๓. ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๖ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์    
เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการได้ลงมติตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ
ต้องผ่านการพิจารณาในองค์ประกอบ ๔ ด้านประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านวิชาการ และ
ด้านภาวะผู้น าและคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ เป็น
เกณฑ์ในการผ่านการพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้รับคะแนน ผ่านเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯ 
ก าหนด 
    คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ   
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ
ให้เสนอรายชื่อบุคคลตามล าดับอักษรดังต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิ การบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ 
    ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พูลทรัพย์  นาคนาคา 
   ทั้งนี้การเสนอรายชื่อดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต           
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๗  
 

   จึงน าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือจะได้ด าเนินการกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อซักถาม ดังนี้ 

๑. ในการสรรหาอธิการบดี เนื่องจากมีผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา จ านวน ๒ คน ประกอบกับคนหนึ่งเป็น 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว กับอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรม  จึงขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ข้อมูลในภาพรวมประกอบการพิจารณา 
 ๒. ใบน าระเบียบวาระ ๔.๑ การประชุม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๒.๑ รับทราบ ประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง การรับสมัคร และการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๘/๑๙ 

สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และการประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวมีผู้สมัคร และ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๒ คน  เรียงตามล าดับอักษร คือ 
 ๒.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  เป็นผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก ๑๓ 
หน่วยงาน ๔ องค์คณะบุคคล และจากบุคคล จ านวน ๕๕๔ คน 
 ๒.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์  นาคนาคา  จากการเสนอชื่อของ ๑ หน่วยงาน 

ขอเรียนถามว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้น าส่วนนี้มาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับการ
ยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหรือไม่ และในข้อ ๒.๑.๒ ไม่มีการเสนอชื่อจากบุคคลระบุไว้ 
เนื่องจาก เป็นข้อเปรียบเทียบระดับความนิยม 
 ๓. ในการพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเป็นอธิการบดีครั้งนี้  ผู้ที่สมัครและได้รับการ            
เสนอชื่อจะมีการขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือไม่  
 
 ค าชี้แจงตอบข้อซักถาม 
 ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ๒ ส่วน คือ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ นอกจากพิจารณาคุณสมบัติแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้ค านึงถึงเรื่อง
อ่ืน ๆ โดยก าหนดเกณฑ์ออกมา ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านการบริหาร ด้านการมีวิสัยทัศน์  ด้านวิชาการ ด้านภาวะผู้น า 
คุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผู้ ที่มีชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเรียงล าดับตาม
ตัวอักษร จากเกณฑท์ั้ง ๔ ด้าน เมื่อพิจารณาคะแนนแล้ว คนที่ ๑ มีคะแนนสูงกว่าคนที่ ๒  
 ๒. การได้รับการยอมรับจากประชาคมนั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ (๑) มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคม ได้ระบุไว้ ซึ่งจะมีการพิจารณาการให้คะแนนในภาพรวม และในข้อ ๒.๑.๒ ไม่มีการเสนอชื่อจาก
บุคคล 
 นายนิคม  กฤษณรังคุณ  ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อคนหนึ่งเป็นอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการได้ตามกระบวนการ เนื่องจาก การสรรหา
อธิการบดีครั้งที่ผ่านมา ผู้ที่สมัครและได้รับการเสนอชื่อได้ขอสละสิทธิ์ก่อนน าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาการลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ที่ประชุมมีมติให้ออกเสียง
ลงคะแนนเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นการลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมที่มี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ๑๘ คน ทั้งนี้ไม่รวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต คือ 
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
 ๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๙/๑๙ 

 การเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง และนับคะแนนเสียง
สรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ เพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ดังนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ๑๗  คะแนนเสียง 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์  นาคนาคา  ๑  คะแนนเสียง 
  
 ผลการเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจากการลงคะแนนหนึ่งครั้ง ที่ประชุมเลือก        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  ด้วยเสียงข้างมาก ๑๗ คะแนนเสียง ให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
 

มติ  ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือจะได้ด าเนินการกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 
     ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจาก
การด าเนินงานให้ได้มาซึ่งอธิการบดียังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์และเพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า 
   มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติ อ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
   มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้         
รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
   ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๙ คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปแต่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๐/๑๙ 

     จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้ งผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี เนื่องจากเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือให้การด าเนินการ
ต่อเนื่องและเป็นไปได้ด้วยดี  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  ในฐานะที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นับแต่มี               
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้ ง                  
รองอธิการบดี ในคราวเดียวกันด้วยเหตุผลและความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

๑. การบริหารงานโดยปกติของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะมอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายก ากับดูแลงาน
ของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ รวมทั้งให้ปฏิบัติราชการแทนภายใต้อ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความรวดเร็วของงาน หากมีรองอธิการบดีพร้อมกับการรักษาราชการแทนอธิการบดีจะสามารถ
มอบหมายงานและบริหารงานได้ต่อเนื่องโดยทันที 

๒. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕(๑) ก าหนดให้มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองคน ซึ่งอธิการบดีต้องด าเนินการเลือกตั้ง
จากกลุ่มรองอธิการบดี ซึ่งเมื่อมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีจะท าให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีด าเนินการตามข้อบังคับ
ให้แล้วเสร็จก่อนจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปได้ 

๓. มาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการ            
สภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  ซึ่งเมื่อมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี  จะท าให้ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีด าเนินการตามนัยแห่งพระราชบัญญัติที่กล่าวมาได้ในทันทีที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป            
ซึ่งจะท าให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีผู้ท าหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้โดยเร็ว 
 ๔. องค์ประกอบของคณะบุคคลที่ส าคัญหลายชุด เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้มีรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายจ านวน           
หนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร            
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ  ซึ่งขณะนี้          
อยู่ในช่วงการพิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร การมีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีอย่างต่อเนื่องจะท าให้ 
การด าเนินงานส าคัญ ๆ หลายเรื่อง ด าเนินการต่อไปได้ 
 ๕. ด้วยเหตุผลความจ าเป็นที่กล่าวมา  ประกอบกับในช่วงนี้ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
พ.ศ. ....ได้ผ่านการรับหลักการในวาระ ๑ ของสภาฯ และอยู่ในช่วงการพิจารณาของกรรมาธิการฯ เพ่ือให้การเตรียมการ
เพ่ือรองรับสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๕.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕.๔ รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๑/๑๙ 

๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คุณานุวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๕.๖ ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
ทั้งนี้   รายที่  ๑ ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)        

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

รายที่ ๒ – ๖ ให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราสุดท้ายที่ได้รับ  
 

และขอเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ            
สภามหาวิทยาลัย 

 
 มติ ที่ประชุม พิจารณา 
 ๑. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 ๒. แต่งตั้ง รองอธิการบดี  โดยมีรายนามต่อไปนี้ 
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.๓ รองศาสตราจจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.๔ รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๒.๖ ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 ๓. อนุมัติ ให้รองอธิการบดีรายที่ ๑ ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และรายที่ ๒ – ๖ ได้รับเงินเดือนตามอัตราสุดท้ายที่ได้รับ 

๔. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

              ๔.๓  การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นผู้อ านวยการ 
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา  
   ศิลปะและวัฒนธรรม  
   
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตาม
บัญชีรายชื่อเป็นผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๘๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการ สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการ
สรรหาผู้อ านวยการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๒/๑๙ 

     คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ได้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง และ
ด าเนินการงานที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
  ๑. การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือ 
   ๑.๑ รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
  ๑.๒ พิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
   ๑.๓ พิจารณาปฏิทินก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๑.๔ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แ ล ะผู้ อ าน ว ย ก ารส ถ าบั น ภ าษ า  ศิ ล ป ะแ ล ะวัฒ น ธ รรม  รวม ทั้ ง  (ร่ า ง ) ป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย 
ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๑.๕ ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒. การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือ 
   ๒.๑ รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.๒ รับทราบการประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อ านวยการ 
  ๒.๓ พิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อและ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ ดังนี้ 
   ๒.๓.๑  นางสาวภิรดี  วัชรสินธุ์  เป็นผู้สมัครและเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากบุคคล 
จ านวน ๔ คน ให้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๒.๓.๒  นางสาววนิดา  อัญชลีวิทยกุล  เป็นผู้สมัครและเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ จาก
บุคคล จ านวน ๒ คน และจากหน่วยงาน ๑ หน่วยงาน ให้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
  บุคคลทั้ง ๒ ราย มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.๔ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรร
หาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒.๕ พิจารณาแบบประเมินผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านั กส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม    
 ๓. การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือ  
  ๓.๑ รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖    
    ๓.๒ สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามรายการประเมิน ประกอบด้วย 
   ๑) วิสัยทัศน์ (พิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานและการ
บริหารงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ความสนใจ และการเห็นความส าคัญของกิจการในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ)  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๓/๑๙ 

   ๒) สมรรถนะ (พิจารณาจากบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า สภาวะทางอารมณ์การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า การอุทิศเวลา คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ)  
   ๓) การได้รับการยอมรับ (การเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)   
   เกณฑ์ในการผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๕ จึงถือว่าผ่านการพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้ง ๒ ราย ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการก าหนด 
   คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาต้อง
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับจ านวนไม่เกินสามคน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จึงมีมติเสนอชื่อ
บุคคลพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดและแบบยินยอมให้เสนอชื่อ  ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง 
ดังนี้  
                       นางสาวภริดี วัชรสินธุ์   ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ  
                            งานทะเบียน 
 นางสาววนิดา อัญชลีวิทยกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ    
     วัฒนธรรม 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็น
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยที่ประชุมมีมติให้
ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการลงคะแนนเปิดเผยและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมทีม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 
๑๙ คน 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต คือ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง   
 ๒. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์   
 การเลือกผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง และได้สรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือก นางสาวภิรดี  วัชรสินธุ์ เป็น
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางสาววนิดา  อัญชลีวิทยกุล  เป็นผู้อ านวยการสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๙ คะแนนเสียงทั้ง ๒ ราย 

 
 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก และ แต่งตั้ง นางสาวภิรดี  วัชรสินธุ์  เป็นผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาววนิดา  อัญชลีวิทยกุล  เป็นผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๔/๑๙ 

              ๔.๔  การพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม ขอถอนวาระที่ ๔.๔ การพิจารณาโครงการ
เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เนื่องจากเอกสารยังไม่สมบูรณ์ 
 
 มติ  ที่ประชุม  ให้ถอนวาระ โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
              ๔.๕  การพิจารณารายช่ือบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ว่า เนื่องจาก การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗   
ข้อ ๑๑ การด าเนินการให้กระท าเป็นการลับ  จึงเสนอวาระที่ ๔.๔ การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นการประชุมลับ มีการบันทึกรายงานการประชุมและรับรอง
รายงานการประชุมลับ   
 
 มติ  ที่ประชุม พิจารณา รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปิรญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
การประชุมลับ 

 
             ๔.๖ การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน ๑ ราย 
   
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วยผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเสนอผลงานทาง
วิชาการ คือ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินของ
เทศบาลต าบลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน (สัดส่วนในการวิจัยร้อยละ ๑๐๐) 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ           
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบสอน
รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา ๓๘๒๑๓๐๒ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติไม่เห็นชอบการขอด าร ง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ  ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ว่าผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดี ต้องเป็น
งานที่มีลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบร่วมด้วย  และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ในการนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๒(๑๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่                  
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๕/๑๙ 

สรุปผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด   
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติดังนี้ 
ผลการสอน  ผ่านเกณฑ ์ มีความช านาญในการสอน 
ผลงานทางวิชาการ  ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากงานวิจัยมีคุณภาพพอใช้  ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ งานวิจัยต้องมีคุณภาพดี  
       
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ไม่อนุมัติการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วย -
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 
 
 มติ ที่ประชุม ไม่อนุมัติ ผู้ขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 

  ๕.๑  รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย เผยแพร ่ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ  
 eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) ส าหรับ 
 การศกึษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการ 
เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) 
ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนิน
โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat 
University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการด าเนินโครงการประจ าปี  ๒๕๕๕               
ดังนี้ 
   ๑. ผลิตสื่อ eDLRU ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย ๕ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น ๒๕ ตอน และ
ระดับประถมศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ๔๘ ตอน 
   ๒. เผยแพร่สื่อ eDLRU ให้กับครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์  http://edlru.dusit.ac.th และ 
http;//sdib.dusit.ac.th ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
   สรุปผลการประเมินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาในโครงการ eDLRU พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดล าปาง สุพรรณบุรี ตรัง อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก และพังงา จ านวน ๖๐๖ 
คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการ ร้อยละ ๘๕.๐๘ มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๔.๔๒ และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๘๔.๑๙ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย 
เผยแพร่  ถ่ายทอด  และพัฒนาการใช้สื่ อ  eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) 
ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๖/๑๙ 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า โครงการ เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ 
eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) ส าห รั บ ก ารศึ ก ษ าระดั บ ป ฐม วั ย  แ ล ะ
ระดับประถมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ควรให้หน่วยบ่มเพาะจดลิขสิทธิ์ ประกอบกับมีการ
ด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี จึงสามารถน าไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาได ้
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   กล่าวชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการ เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU 
(Electronic Distance Learning Rajabhat University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้น าไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกปี และได้คะแนนเต็ม รวมทั้งได้รับความชื่นชมจากผู้ตรวจประเมิน และได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
โครงการฯ ดังกล่าวต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไตรมาส ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖) 

    
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไตรมาส ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ จ านวน ๓ เรื่อง และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการจ านวน ๙ หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี้ 

  ๑. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 ผลการติดตาม พบว่า กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จสิ้นแล้ว

บางส่วน และข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างด าเนินการมีดังนี้ 
๑.๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลทุนพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
๑.๒ การรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้ 

รวมถึงกรณีของ น.ส.คมคิด  ศันสนะเกียรติ  เพื่อใช้ประกอบการด าเนินคดี 
๑.๓ การติดตามรายการโอนเงิน จ านวน ๑๒ รายการ ที่ไม่ทราบชื่อผู้ชดใช้หนี้ทุน 
๑.๔ จัดท าระบบการติดตามหนี้ทุนอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งรัดติดตามให้ผู้ไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาให้ทุนชดใช้หนี้โดยเร็ว 
๑.๕ จัดท ารายละเอียดของผู้ชดใช้หนี้ทุน 
๑.๖ จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

อย่างไรก็ตามกองบริหารงานบุคคล ต้องเร่งด าเนินการจัดท าระบบการติดตามหนี้และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยเร็ว เพ่ือป้องกันไม่ให้มีจ านวนผู้ผิดนัดช าระหนี้เพ่ิมมากขึ้น 
  ๒. ศูนย์สิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตาม พบว่า ศูนย์สิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเว้นแต่การหาผลต่าง
ของยอดคงเหลือยกมา และการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับในสมุดบัญชีเงินฝากถอนคืน-ศูนย์สิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๗/๑๙ 

  ๓. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 
 ผลการติดตาม พบว่า ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติได้ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เว้นแต่การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างด าเนินการในรายละเอียด 

   ๔. การด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน ๙ หน่วยงาน 
  ข้อตรวจพบ สาเหตุ และผลกระทบ 

 ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
สายสนับสนุนจ านวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่  

 ๑) กองกลาง  
 ๒) กองบริหารงานบุคคล  
 ๓) กองอาคารสถานที่  
 ๔) กองกฎหมาย  
 ๕) กองพัฒนานักศึกษา 
 ๖) กองนโยบายและแผน 
 ๗) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ๘) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๙) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 โดยการตรวจสอบจะครอบคลุมการจัดท าทะเบียนคุมรายรับ -รายจ่าย การจัดท า

ทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน และการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ผลการตรวจสอบ พบว่า มี  ๕ หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้
จัดท าทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มี ๗ หน่วยงาน ที่ยังไม่มีการจัดท าทะเบียนคุม
วัสดุส านักงาน และ มี ๔ หน่วยงาน ที่ยังไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เพราะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดุของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งไม่ครบถ้วน และมหาวิทยาลัยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและการพัสดุ แต่ขาดการติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในทางปฏิบัติ ส่งผลให้
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง และ
ไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕๒ 

 ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าทะเบียน
คุมรายรับ- รายจ่าย ทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้เร่งด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน  

 ข้อสังเกต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนที่
จัดท าทะเบียนคุมวัสดุส านักงานเสร็จสมบูรณ์โดยมีการจัดท าใบเบิกวัสดุส านักงาน ทะเบียนรับ -จ่ายวัสดุส านักงาน 
(Stock Card) และมีการสรุปวัสดุส านักงานคงเหลือการด าเนินการดังกล่าวถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๘/๑๙ 

              ๕.๓  รายงานการอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก   
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการอนุมัติการให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่       
๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ การให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑๑,๓๙๒ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๕๒ 
คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๔๐ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน ๒๐๑ คน และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ านวน ๖๓ คน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาค
เรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว   
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ง
ที ่๒(๑๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว  
 
  จึ งน าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เพ่ื อทราบ  รายงานการอนุ มั ติ การให้ ป ริญ ญ า                         
และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประจ าภาคเรียนที่ ๓          
ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
๑๑,๘๔๘ คน    
  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. ขอทราบรายละเอียดของนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมว่า เป็นนักศึกษาหลักสูตร หรือสาขาวิชาใด และ
ควรน ามาข้อมูลมาเปรียบเทียบในแต่ละปี  

๒. นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับ ๑ และอันดับ ๒ เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
จะมีผลคะแนนที่ค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยจึงควรมีการปรับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 

๓. ควรผลักดันนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
๔. ควรมีการก าหนดเป้าหมายของนักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม และก าหนดเป้าหมายเพ่ิมข้ึนทุกปี  

  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๙/๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๕(๑๓)/
๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


