
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

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

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒. นายวัชรกิติ วัชโรทัย      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เช้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔. ดร.สุวมาลย ์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒/๓๐ 

๕. นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. อาจารย์วัธนาธร รสโหมด อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯ 
๗. อาจารย์วราภรณ์ อ่ าอ้น อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๘. ดร.อภิสรา อนงคณะตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
๙. อาจารย์โสวรรณ  คงสวัสดิ์ อาจารยประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
๑๐. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๑.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
   ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้องแจ้งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
 ๑.๑  การขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    ด้วย ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มีความประสงค์
ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากได้รับการสรรหาเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๑.๒  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ตามที่ นายมานิจ  สุขสมจิตร  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ         
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเลือก             
ดร.บุญลือ  ทองอยู่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๓/๓๐ 

บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.บุญลือ  ทองอยู่  ด ารงต าแหน่ง          
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้ งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่         
๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๓) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕(๑) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองคน ให้กลุ่ม           
รองอธิการบดีเป็นผู้มีสิทธิเลือก บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่ง         
รองอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ                  
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๑.๔  การจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบวล์ (เมเจอร์โบว์ รัชโยธิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้ทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา รวมทั้งได้เล่นกีฬาร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความสามัคคีที่ดีต่อกัน   ซึ่งรูปแบบการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น ทีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และทีมบุคคลธรรมดา ค่าสมัคร         
ทีมละ ๓,๕๐๐ บาท หรือร่วมบริจาคโดยไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ได้ก าหนดวันแถลงข่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารรักตะกนิษฐ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๔/๓๐ 

  ในการนี้ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            
ขอเรียนเชิญสภามหาวิทยาลัย  สภาคณาจารย์และข้าราชการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานแถลงข่าว           
และร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว    
       
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๑.๕  หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ที่ สสมท ๐๔๑/๒๕๕๖  
  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) ที่ สสมท ๐๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ด้วยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) หรือ สสมท ได้ร่วมกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน โลยี              
ราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  วิทยาลัยชุมชน  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                        
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัย           
ในสหรัฐอเมริกา” ขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑-๒ โรงแรมสุโกศล 
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ  
  ในการนี้ คณะกรรมการ สสมท  จึงขอเรียนเชิญอธิการบดี กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารวมทั้ งผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาหรื อผู้ที่สนใจเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้    
       
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 
ที่ สสมท ๐๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ 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 ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นการ
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ... ครั้งที่ ๘ พิจารณา มาตรา ๒๖ จนถึงมาตรา ๕๓ และจะมี



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๕/๓๐ 

การประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไปในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะเป็นการพิจารณามาตรา ๕๓ เป็นต้นไปจนถึง
มาตรา ๘๒ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยะฐานะ ปริญญา ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๓ สัปดาห์ คาดว่าจะ
สิ้นสุดกระบวนการประมาณเดือนกันยายน  
    

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔(๑๒)/๒๕๕๖  
 และรายงานการประชุมลับ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ 
 
         สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ และ
รายงานการประชุมลับระเบียบวาระที่ ๔.๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ และรายงานการประชุมลับระเบียบวาระท่ี ๔.๕ 
  
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ และรายงานการประชุมลับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีแก้ไข ดังนี้ 

๑. หน้า ๑๑/๑๙  ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๔ ข้อความ ทั้งนี้  รายที่ ๑ ให้ได้รับอัตราเงินเดือน
เริ่มต้น จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก้ไขเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

๒. หน้า ๑๑/๑๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๒  มติ ที่ประชุม ข้อ ๓ อนุมัติ ให้รองอธิการบดีรายที่ ๑ ได้รับ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก้ไขเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และ 
 ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖  

  
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไปยัง
หน่วยงาน ๒ หน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานได้รับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๖/๓๐ 

๑. ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต (ร่าง) 
รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ไปยังคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย            
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม ส่วนที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามบันทึกข้อความที่ สลส. 
๒๘๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๒. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต เกี่ยวกับ 
รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งหน่วยงานได้รับทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ สภว. ๑๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น ส านักงานเลขานุการสภา-
มหาวิทยาลัย  ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๓ หน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานได้รับ
ทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑. กองนโยบายและแผน ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับ ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ สลส. ๒๖๔/๒๕๕๖    
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 กองนโยบายและแผน แจ้งผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับอรงของ 
ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยลดลง ตามบันทึกข้อความที่ กผ. ๒๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๒. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประชุมข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
เกี่ยวกับ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance learning 
Rajabhat University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรประสานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือขอจดลิขสิทธิ์ ตามบันทึกข้อความที่ สลส. ๒๖๕/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ หน่วยงานได้ด าเนินการประสานงานกับหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจเรื่องขอจดลิขสิทธิ์ สื่อ eDLRU จ านวน ๕๐ เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ ตาม
บันทึกข้อความที่ วทส. ๓๖๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๗/๓๐ 

๓. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
เกี่ยวกับ รายงานผลการอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ตามบันทึก
ข้อความที่ สลส. ๒๖๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

และข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความเลขที่  สวท. ๗๖๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้  

๑. สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยม 
๒. การปรับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี

คุณภาพ และการก าหนดเป้าหมายนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมในแต่ละปี 
๓. การผลักดันให้นักศึกษาปริญญาเอกส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ 
      

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
       ๓.๒ การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิต 
โดยมสีาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๓๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  สภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ควรมีการก าหนดตราประจ า
สถาบันขึ้นมาใหม่  และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์พระราชวังสวนดุสิต 
ซึ่งต่อมาฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้น าเสนอรายละเอียดดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๑๒๔๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิต
เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือเตรียมการให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
ยกร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิต 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อธิบายเพ่ิมเติมว่า 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าให้ไม่สามารถที่จะใช้ตราพระราช



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๘/๓๐ 

ลัญจกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ ซึ่งได้มีการหารือกันในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ควรมีตราใหม่                   
ซึ่ง นายมานิจ  สุขสมจิตร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอว่าควรจะใช้ตราพระราชวังสวนดุสิต และมอบให้
มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด และพบว่า เป็นตราพระราชวังสวนดุสิต ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ออกมาเป็นตราประจ าพระองค์ ตราพระราชลัญจกรมี ๔ ประเภท คือ 
 ๑. พระราชลัญจกรส าหรับแผ่นดินใช้ประทับก ากับเอกสารส าคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
เช่น พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอยราพต 
 ๒. พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดิน หรือประจ ารัชกาล ใช้ประทับก ากับพระบรมนามาภิไธยในเอกสารส าคัญ 
 ๓. พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ใช้ประทับก ากับพระบรมนามาภิไธย ในเอกสารส าคัญส่วนพระองค์ที่
ไม่เก่ียวด้วยราชการแผ่นดิน 
 ๔. พระราชลัญจกรประจ าเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ ใช้ประทับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสสริยาภรณ์
ตามท่ีก าหนดไว้  
 ในขณะที่สร้างพระราชวังสวนดุสิต โปรดเกล้าฯ ให้จัดท าตราพระราชลัญจกรขึ้นมาใช้ เป็นตราพระ
โพธิสัตว์สวนดุสิต ครั้งแรกใช้เป็นตราพระราชลัญจกรในลักษณะที่ ๒ ได้มีการพัฒนาขึ้นมาระยะหลัง เมื่อมหาวิทยาลัย 
มีการเปลี่ยนแปลงจึงได้น าตรานี้มาศึกษา และมีค าว่า “สวนดุสิต” เขียนไว้ตั้งแต่เดิมอยู่ด้วย และมหาวิทยาลัยน ามาใช้
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนพระราชวังสวนดุสิตเดิม   

 “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” ม.ล.ปิ่น  มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นผู้อัญเชิญนาม
วังสวนดุสิต มาเป็นชื่อของสถาบัน จากเดิมโรงเรียนการเรือนพระนคร และโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ  

ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฏนั้น มิได้พระราชทาน ค าว่า             
“ราชภัฏ” แต่พระราชทานค าว่า “สถาบันราชภัฏ” มาแทนค าว่า “วิทยาลัยครู” จึงได้มีค าอธิบายเพ่ิมเติมว่า “ราชภัฏ” 
หมายความอะไร 

เนื่องจากตราพระราชลัญจกรนี้ สมัยรัชกาลที่ ๘ ได้ถูกน ามาใช้เป็นตราพระราชลัญจกรประเภทราชการ 
ประเภทที่ ๑ ของรัชกาลที่ ๘ โดยเพ่ิมฉัตร ๒ ด้าน คือ ด้านซ้ายและด้านขวา มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  แสงพลสิทธิ์  ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยมอบให้ฝ่ายออกแบบด าเนินการปรับแบบ 
และท าหนังสือส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเรื่ อง
ต่อไปยังส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี  ส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องต่อไปยังกองอารักษ์             
กองอารักษ์ส่งเรื่องไปยังกรมศิลปากร  ณ ปัจจุบันนี้เรื่องอยู่ที่กรมศิลปากร หากกรมศิลปากรติดต่อประสานมา
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยไปอธิบายเพิ่มเติม ก็จะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง  

ดังนั้น ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีดังนี้ 
ตราประจ าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ ตราพระราชลัญจกร มีลักษณะเป็นรูปพระโพธิสัตว์สวนดุสิตนั่ง

ห้อยพระบาท ประทับบนฐานบัวคว่ าบัวหงาย มีอักษรค าว่าสวนดุสิตอยู่ด้านล่าง (ตราวังสวนดุสิต) ล้อมกรอบด้วย
ลวดลายแบบวงกลมรี  เป็นสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ใช้ในกรณีที่เป็นงานราชการเท่านั้น 

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ  “มสด” กับ “SDU”   
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ  ดอกเฟ่ืองฟ้ากับดอกขจร  
สีประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คือ   สีฟ้าน้ าทะเล    
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่อง
ตราวังสวนดุสิต เป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากว่า ในมาตรา ๖๖ ของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประเด็นที่สภาผู้แทนราษฏรจะกล่าวถึง คือ เรื่อง การตัดค าว่า “ราชภัฏ” ออก และใช้ค าว่า “มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต” การที่มหาวิทยาลัยได้น าเสนอตราวังสวนดุสิตซึ่งเป็นตราที่พระราชทาน และเป็นตราพระราชลัญจกรของ
รัชกาลที่ ๘   มีประวัติความเป็นมา ตรงนี้เป็นส่วนที่ท าให้ข้อครหาลดลงหรือหมดไป ซึ่งที่ประชุมเมื่อพิจารณา



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๙/๓๐ 

มาตรา ๖๖ ก็จะมีประเด็นค าถามว่า ใช้ตราสัญลักษณ์อะไร ได้มีการเตรียมพร้อมหรือไม่  ถ้าที่ประชุมของสภา
มหาวิทยาลัยผ่านเรื่องนี้  ในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาตรา ๖๖ สามารถแนบ
เอกสารอ้างอิงได้ จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและต้องน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. ขอหารือเรื่องระยะเวลาการด าเนินการเสนอขอพระราชทานตราวังสวนดุสิต จะต้องรอให้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฏรเรียบร้อยก่อนหรือไม่ 

๒. การตัดค าว่า “ราชภัฏ” ออก และใช้ค าว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้  ในส่วนนี้ ขอน ารายละเอียดข้อมูลชี้แจงให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ท า
ความเข้าใจตรงกัน 

๓. รายละเอียดที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ให้ข้อมูลเป็นส่วนที่ดี ควรจะน ารายละเอียดนี้ 
เขียนไว้เป็นที่มาหรือความเป็นมาของตรา สัญลักษณ์ไว้เป็นข้อมูลประกอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยจัดท าเป็นเอกสาร และมอบให้ประธาน
คณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้วย 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ดร.บุญลือ  ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดี   
ฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
 ๑. ตราวังสวนดุสิต กับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควรด าเนินการควบคู่กันไป   
 ๒. ในร่างพระราชบัญญัติไม่ได้ก าหนดรายละเอียด ว่าจะใช้ตราในลักษณะใด เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ในลักษณะใด  ระบุแต่ว่า ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการ และ ณ ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยได้น ากฎหมายล าดับรอง 
ต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
 
       ๓.๓ การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

      
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามหนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๓๔/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน และได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะในข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น กองคลัง ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบเรียบร้อยแล้ว  
 

มติ  ที่ประชุม รับทราบ การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๐/๓๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

    ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
  แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

  
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจาก
การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจากได้รับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ 
วรรคสอง (๒) เป็นการพ้นจากต าแหน่ง  จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรคหก ให้มีการด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง  จึงอาศัย
อ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(๓) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๔) รองอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
(๕) คณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
(๖) ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 

    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การได้มาของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) เรียบร้อย
แล้ว แต่ยังขาดในส่วนของข้อ (๕) คณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
และแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการในส่วนการได้มาของ ข้อ (๕) ต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนาม
ต่อไปนี้    
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี        ประธาน 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 ๓.  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ      กรรมการ 
 ๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดี         กรรมการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๑/๓๐ 

 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล  รองอธิการบดี         กรรมการ 
 ๖.  ดร.เบ็ญจา  เตากล่ า    คณบดี         กรรมการ 
 ๗.  ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน    คณบดี           กรรมการ 
 ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ผู้อ านวยการฯ        กรรมการ 
 ๙.  ดร.วนิดา  อัญชลีวิทยกุล   ผู้อ านวยการฯ                         กรรมการ 
 ๑๐. ดร. สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      เลขานุการ 
      

  ๔.๒  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามท่ี ดร.บุญลือ ทองอยู่ ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น เนื่องจาก ดร.บุญลือ ทองอยู่ ได้รับแต่งตั้ง            
จากสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานหรือกรรมการ ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ  จึงท าให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ ดร.บุญลือ  ทองอยู่ เป็นประธานหรือกรรมการ ต าแหน่งว่างลง และเพ่ือให้ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
   ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เพ่ือเป็นประธานหรือกรรมการใน
คณะต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ  ต าแหน่ง
ประธานกรรมการ ว่างลง  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗  

“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน (ไม่รวมประธาน) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
โดยค าแนะน าของประธานสภาวิชาการ” 

๒. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม.) 
องค์ประกอบของคณะกรรมการต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖๑(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย   

๓. คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  องค์ประกอบ
ต าแหน่งประธานกรรมการ ว่างลง  เนื่องจาก คณะกรรมการประเมินตนเองฯ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน โดยให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และการประเมิน
คุณภาพภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) การได้มาของคณะกรรมการ
ฯ พิจารณาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกและแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือเป็นประธานในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  คณะกรรมการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๒/๓๐ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม.) และคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา ประธานที่ประชุมขอเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็น
ประธานและกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง เป็น ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
 ๒. นายนิคม กฤษณรังคุณ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต (ก.อ.ม.)  
 ๓. ดร.จักรพรรดิ วะทา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และนายธงชัย ศรีดามา เป็นกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุม เลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง เป็น ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
 ๒. นายนิคม กฤษณรังคุณ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต (ก.อ.ม.)  
 ๓. ดร.จักรพรรดิ วะทา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และนายธงชัย ศรีดามา เป็นกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
              ๔.๓   การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์   
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล
ตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่คณบดีคณะดังกล่าวข้างต้นได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๙๗๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ค าสั่งดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี   ผู้แทนจากสภาวิชาการ    กรรมการ 
            ๓. ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ                          ผู้แทนจากสภาวิชาการ  กรรมการ 
   ๔. ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร                          ผู้แทนจากสภาวิชาการ  กรรมการ 
 ๕. ดร.วิโรจน์  เทพบุตร ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ            ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ฐิติพร ลินิฐฎา  ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการสรรหาคณบดีตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๓/๓๐ 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ด าเนินการจัดสรรให้มีการประชุมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ เพ่ือ 
   ๑.๑ รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
    ๑.๒ พิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
  ๑.๓ จัดท าปฏิทินก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
   ๑.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  
   ๑.๕ ก าหนดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑.๖  ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
   ๑.๗ เสนอประกาศการสรรหาคณบดีต่ออธิการบดีเพ่ือลงนาม ในวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
  ๒. การประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๖ เพ่ือ 
   ๒.๑ รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ.๒๕๕๖ 
   ๒.๒ รับทราบการประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี   
   ๒.๓ พิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
คณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้   
   ๒.๓.๑ คณบดีคณะครุศาสตร์ มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเนอชื่อจากบุคคล จ านวน 
๓ คน ให้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ดังนี้ 
     (๑) ดร.ธวัชชัย กาญจนทวีกุล 
     เป็นผู้สมัคร และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล  
         จ านวน  ๑๕  คน   
    (๒) ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
     เป็นผู้สมัคร และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล  
     จ านวน  ๓  คน   
    (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อุตภาพ 
     เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล จ านวน  ๒  คน   
   ๒.๓.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จากบุคคล จ านวน ๔ คน ให้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ดังนี้ 
    (๑) ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ      
    เป็นผู้สมัคร และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล  
     จ านวน  ๓๖ คน 
    (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม  พิมพ์หนู 
     เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  
    (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช ชื่นประภานุสรณ์   
    เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล จ านวน ๒๑ คน  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๔/๓๐ 

    (๔) ดร.เอกชัย พุมดวง 
     เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
   ๒.๓.๓  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก
บุคคล จ านวน ๒ คน ให้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ดังนี้ 
    (๑) ดร.พันชัย เม่นฉาย 
          เป็นผู้สมัคร และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล 
     จ านวน ๕ คน 
    (๒) ดร.วิชชา ฉิมพลี 
         เป็นผู้สมัคร และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล 
     จ านวน ๒๘ คน 
   ๒.๓.๔ คณะวิทยาการจัดการ มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อจากบุคคล 
จ านวน ๓ คน ให้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ดังนี้ 
    (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพร ก าบุญ 
        เป็นผู้สมัคร และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล  
     จ านวน ๑ คน 
      (๒) ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง 
     เป็นผู้สมัคร และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล  
     จ านวน ๙ คน 
    (๓) ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล 
     เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในนามบุคคล จ านวน ๑ คน 
   บุคคลสมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือเข้ารับการสรรหาคณบดีทั้ง ๔ คณะมี
จ านวน ๑๒ คน มีคุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒.๔  พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี พ.ศ.๒๕๕๖  
   ๒.๕  พิจารณาแบบประเมินผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ  เพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีในแต่ละคณะ 
   ๓. การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เพ่ือ 
   ๓.๑ รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี พ.ศ.๒๕๕๖   
   ๓.๒ สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ และ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามรายการประเมินประกอบด้วย 
    ๑) วิสัยทัศน์  (พิจารณาจากแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานและการ
บริหารงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความคิด ริเริ่ม ความสนใจ และการเห็นความส าคัญของกิจการในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ) 
    ๒) สมรรถนะ (พิจารณาจากบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า สภาวะทางอารมณ์ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การอุทิศเวลา คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๕/๓๐ 

    ๓) การได้รับการยอมรับ (การเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) 
    เกณฑ์ในการพิจารณาจากกรรมการผู้เข้าประชุมคะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณา 
    ช่วงเช้า  สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 
     เวลา ๐๙.๓๐ น.    ดร.ธวัชชัย   กาญจนะทวีกุล   
     เวลา ๑๐.๑๕ น. ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน  
     เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ  
    ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
จ านวน ๑ คน  
    ช่วงบ่าย  สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
     เวลา  ๑๓.๓๐ น.   ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ     
     เวลา  ๑๔.๑๕ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ 
     เวลา  ๑๕.๐๐ น.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม  พิมพ์หนู  
     เวลา  ๑๕.๔๕ น.   ดร.เอกชัย  พุมดวง  
    ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
จ านวน ๒ คน 
  ๔. การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เพ่ือสัมภาษณ์ 
   สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามรายการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณา เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรร
หา เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งช่วงเวลาสัมภาษณ์เป็น ๒ ช่วง 
   ช่วงเช้า สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     เวลา  ๐๙.๓๐ น. ดร.พันชัย เม่นฉาย     
     เวลา  ๑๐.๑๕ น. ดร.วิชชา  ฉิมพลี     
   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด จ านวน ๑ คน 
   ช่วงบ่าย สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
     เวลา  ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพร  ก าบุญ  
      เวลา  ๑๔.๑๕ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  ประวัติเมือง  
     เวลา  ๑๕.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์  นิ่มเกิดผล     
   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด จ านวน ๑ คน 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีต้องเสนอ          
ชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับจ านวนไม่เกินคณะละ ๓ คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก จึงมีมติเสนอชื่อ
บุคคลที่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด และแบบยินยอมให้เสนอชื่อให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ดังนี้ 
  คณบดีคณะครุศาสตร์  
   ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๖/๓๐ 

  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ    
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ดร.วิชชา  ฉิมพลี 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  ประวัติเมือง 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็น
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะละ ๑ คน 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงคะแนนว่า การลงคะแนนเลือก
คณบดีต้องด าเนินการลงคะแนนเลือกทั้ง ๔ คณะ ถึงแม้กระบวนการสรรหาบางคณะจะมีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน   
   ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ที่ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนน 
เลือกคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นการลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ทั้งหมด ๒๐ คน  
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๓ คน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ 

๑. ดร.จักรพรรดิ  วะทา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง 
๓. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 
การเลือกคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง และนับคะแนนเสียง สรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี ดังนี้ 

คณะครุศาสตร์ 
ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน     ๒๐ คะแนนเสียง 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ    ๑๕ คะแนนเสียง 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  ชื่นประภานุสรณ ์ ๕ คะแนนเสียง 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.วิชชา  ฉิมพลี     ๒๐ คะแนนเสียง 

คณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  ประวัติเมือง  ๒๐  คะแนนเสียง 
  

ผลการเลือกคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  จากการลงคะแนนหนึ่งครั้ง ที่ประชุมเลือก  

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๗/๓๐ 

๑. ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน    ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์   
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๒. ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ    ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร์  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๕ คะแนนเสียง 
๓. ดร.วิชชา  ฉิมพลี    ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  ประวัติเมือง  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
 มติ  ที่ประชุม เลือกและแต่งตั้ง คณบดี โดยมีรายนามดังนี้ 

๑. ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์   
๒. ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๓. ดร.วิชชา  ฉิมพลี   ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  ประวัติเมือง    ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
              ๔.๔  การขอก าหนดจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอก าหนดจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ    
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
นั้น เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ให้มีอธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้ 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอก าหนดจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน ๔ ต าแหน่ง เพ่ือท า
หน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย ดังนี้ 

๑. ดร.สวงค์   บุญปลูก    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นางสาวธนาศิริ  ชะระอ่ า   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔. นางสาวนันท์ธิญา  ศฤงค์สวัสดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขอก าหนดจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอก าหนดจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน ๔ ต าแหน่ง 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๘/๓๐ 

              ๔.๕  โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย  
   จังหวัดล าปาง 
 
        สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยน าเสนอโครงการเข้าใช้
ประโยชน์ที ่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ในก ารประชุมครั้งที่              
๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และอนุมัติแผนการด าเนินงาน ตามรายละเอียดการเข้าใช้ประโยชน์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง หากธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเลขที่ ธปท.ฝธอ.(๑๑) ๓๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง ที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง เพ่ือแจ้งการอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นจ านวนเงิน ๑๕๗,๔๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ช าระเงินทั้งหมดในงวดเดียว  
   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานทางด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 
จึงขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยในการด าเนินการขอสินเชื่อจากธนาคาร เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นจ านวนเงิน ๑๕๗ ,๔๗๗ ,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ จ านวนประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และค่าปรับปรุง
อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ เป็นจ านวนเงิน  ๘๕,๕๒๒,๓๐๐ บาท (แปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสาม
ร้อยบาทถ้วน)  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขอสินเชื่อจากธนาคาร เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมด ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการปรับปรุงอาคารสถานที่ พร้อมด้วยครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตามรายละเอียดที่ธนาคารน าเสนอ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดล าปาง ในการประชุมครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เนื่องจากในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดประมาณการงบ
ลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาการลงทุนโดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวด จึงขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
            ๒. การผ่อนชะร าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เดือนละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยจะใช้
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณใดในการผ่อนช าระ 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบโดยให้น าเสนอในการประชุมคราวต่อไป  
 ๔. การด าเนินธุรกิจในพ้ืนที่ใดต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมหาวิทยาลัย
ด าเนินการด้านปั๊มน้ ามันจะท าให้เกิดธุรกิจอื่นตามมา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๙/๓๐ 

 ๕. แผนธุรกิจมีความละเอียดและมีความท้าทายความสามารถในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจและมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และควรมีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการฯ ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบเป็นระยะ  
 ๖. ควรจัดให้สภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๗. อาคารบางหลังมีความเก่าแก่ มหาวิทยาลัยควรรักษาไว้  
 
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงว่า 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยน าเสนอโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ในการประชุมครั้งที่  ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
และอนุมัติแผนการด าเนินงาน ตามรายละเอียดการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดล าปาง ในการประชุมครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น ต่อมา
ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ                      
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการช าระเงินแบบเต็มวงเงินในงวดเดียว พร้อมค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายและการ
โอนกรรมสิทธิ์ในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
 การประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จ้างส ารวจ ซึ่งมีการประเมินราคา         
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงินประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ล้านบาท และมหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากธนาคาร           
แห่งประเทศไทยว่า หากมหาวิทยาลัยยืนยันวงเงินงบประมาณในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 
๑๕๗,๔๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยควรจ่ายช าระ 
แบบเต็มวงเงินในงวดเดียวจะเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นในการจ่ายช าระเพียงงวดเดียวจึงไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าว
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนั้น จึงต้อง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการให้ความเห็นชอบการขอสินเชื่อจากธนาคาร เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 
๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และการปรับปรุงอาคารสถานที่ พร้อมด้วยครุภัณฑ์  เพ่ือให้ทันตามก าหนดเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอ          
จึงท าให้ไม่สามารถจัดท ารายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนของการปรับปรุงอาคารและสถานที่           
พร้อมครุภัณฑ ์เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทัน 

 ส าหรับแผนการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ จะจัดพ้ืนที่ธุรกิจ ประกอบด้วย ปั๊มน้ ามัน ร้านกาแฟ             
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านเบเกอรี่ ซึ่งในส่วนของปั๊มน้ ามัน ทางมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว พ้ืนที่ที่ติดกับพ้ืนที่ธุรกิจจะขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะเป็น
การต่อขยายมาจากการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล และจะมีการก่อสร้างหอประชุม ห้องครัวเพ่ือใช้รองรับการจัดเลี้ยง
และการประกอบอาหารส าหรับเด็กนักเรียน คาดว่าในปีการศึกษาหน้า จะมีนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา  
มีจ านวนประมาณ ๒๐๐ คน ส าหรับอาคารที่พักส าหรับบุคลากร จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ได้พักอาศัย ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเช่าในส่วนนี้ได้  
 อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางอาคารมีความเก่าแก่ รวมถึงมีโครงสร้างที่แข็งแรง เช่นห้องนิรภัย ทางมหาวิทยาลัย
จะเก็บรักษาและจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไป ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๐/๓๐ 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอสินเชื่อจากธนาคาร เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายละเอียดที่
ธนาคารน าเสนอ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ พร้อมด้วยครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ตามแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยจะน าเสนอในการประชุมคราวต่อไป 
 
              ๔.๖  โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
   การบริหารงานส่วนท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตร                 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๓๔)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔           
มีมติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน  
โดยจะเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖  
   ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอเรื่องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ            
ในการประชุม ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  มีมติให้ความเห็นชอบ การขอเปิดสอนที่ไม่
เป็นไปตามก าหนดและขอเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขโครงการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ให้ความสนใจสมัครเรียนมีจ านวนเท่าไร 
๒. โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ขอเปิด

สอนเฉพาะในมหาวิทยาลัย หรือขอเปิดสอนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งด้วย  
๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน แต่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถรับรองได้หรือไม่ว่าจะมีนักศึกษาเข้าเรียนตามจ านวนที่ก าหนดไว้เนื่องจาก           
ในการเปิดการเรียนการสอน จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรที่จะเปิดสอนควรมีการค านวณจุดคุ้มทุน เพ่ือให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจึงควรพิจารณาในระยะยาว   

๔. เหตุใดค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อหัว ในขณะที่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวนเงิน ๗,๐๐๐ บาทต่อหัว จงึมีความแตกต่างกันมากจึงขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๑/๓๐ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ชี้แจง

เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. จ านวนนักศึกษาที่ให้ความสนใจสมัครเรียนขณะนี้มีจ านวน ๒๐ คน และยังมีผู้ที่สนใจที่จะสมัครเพ่ิมเติม
อีกประมาณ ๕ คน ซึ่งเป็นไปตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา 
 ๒. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อหัวที่เก็บจากนักศึกษานั้นเป็นค่า
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ไม่ได้เป็นค่าลงทะเบียน 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
              ๔.๗  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการ
ศึกษา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีความเห็นว่า ควรมีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับระยะเวลาใน
การท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่นักศึกษา ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้ปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่สภาวิชาการให้
ข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรค านวณจุดคุ้มทุน ในการเปิดการเรียนการสอนนั้นควรจะมีนักศึกษาจ านวน
เทา่ไรถึงจะได้จุดคุ้มทุน  
 ๒. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณตามแผน ตารางที่ ๓.๒ งบประมาณรายรับ  
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี ได้มอบนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการศึกษา                 
ในระดับบัณฑิตศึกษาว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ จะรวมอยู่ในโครงการพิเศษที่
ตัดเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๒๐ ในปัจจุบันหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องรวมอยู่ในบัณฑิต
วิทยาลัยเหมือนเดิม ดังนั้นในค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนจึงต้องถูกน าไปรวมกับค่าใช้จ่ายบุคลากร และน าอาจารย์            



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๒/๓๐ 

ในที่ต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกัน ส าหรับกลไกหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ คือการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
บุคลากรในการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย และจะสามารถน ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการปรับข้อมูลของงบประมาณรายจ่ายได้ 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
              ๔.๘  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ มีมติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก อาจารย์ 
วิยะดา  โพธารามิก ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ขอลาออกจากการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  ในการนี้  คณะวิทยาการจัดการ  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจาก อาจารย์วิยะดา  โพธารามิก  เป็น อาจารย์โสวรรณ  คงสวัสดิ์  โดยได้น าเสนอผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบ 
และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
             ๔.๙  การพิจารณาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่จัดการศึกษานอกที่ตั้ง จ านวน ๒ หลักสูตร  
   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และหัวหิน 
  
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาปรับปรุงข้อมูล
ศักยภาพอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการศึกษานอกที่ตั้ง จ านวน ๒ หลักสูตร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
และหัวหิน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการที่เป็นศักยภาพของหลักสูตรได้ลาออก ดังนั้น  เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนบุคลากรสาย



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๓/๓๐ 

วิชาการที่ เป็นศักยภาพของหลักสูตรมีความถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศดังกล่าวข้างต้น            
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  จึงขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ของ ๒ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้แก่ (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง และ (๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัว
หิน 
   ในการนี้ ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง ซึ่งได้รับความเห็นชอบศักยภาพการเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จาก
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยมีรายละเอียดการของ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรเก่า) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑.๑.๑ จากเดิม นางสาวเบญจวรรณ  ขุนฤทธิ์ เปลี่ยนเป็น นางสาวเศวตฉัตร  
นาคะชาต 

๑.๑.๒  จากเดิม นางสาววิภาพรรณ  เจริญกุล เปลี่ยนเป็น นางสาวทัศนาวลัย  
ตันติเอกรัตน์  

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จากเดิม นายธนะวิทย์ เพียรดี เปลี่ยนเป็น นางสาวธนาธิป 
บุณยรัตน์ 

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (หลักสูตรใหม่) ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จาก
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศักยภาพหลักสูตร จากเดิม นางสาวศิริกานดา ชูชื่น เปลี่ยนเป็น นางสาวนันทวรรณ  อินศวร เนื่องจากบุคลากรขอ
ลาออก 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การปรับปรุงข้อมูลศักยภาพอาจารย์ที่รับผิดชอบ
หลักสูตรที่จัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

 
มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงข้อมูลศักยภาพอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร ที่จัด

การศึกษานอกที่ตั้ง จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ (หลักสูตรเก่า) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และ ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการ
โรงแรม (หลักสูตรใหม่) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
 
              ๔.๑๐  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๘ หลักสูตร 
  
          สรุปเรื่อง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๘ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญสรุป            
ได้ดังนี ้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๔/๓๐ 

   เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ทางศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จึงน าโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี              
ณ  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๘ หลักสูตร เพ่ือขอความเห็นชอบจาก                 
สภาวิชาการในการเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖    

ในการนี้ ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ศูนย์
การศึกษา 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบหลักสูตร 

สุพรรณบุร ี ครุศาสตร ์ ๑. ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย คร้ังที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

โรงเรียนการเรือน ๒. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

คร้ังที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

นครนายก ครุศาสตร ์ ๓. ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย คร้ังที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

ตรัง วิทยาการจัดการ ๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คร้ังที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ 

มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

๕. ศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่  ๑(๑)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ 

โรงเรียนการเรือน ๖. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

คร้ังที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

ล าปาง ครุศาสตร ์ ๗. ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย คร้ังที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

โรงเรียนการเรือน ๘. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

คร้ังที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การเปิดสอนหลักสูตรตามโครงการเปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๘ หลักสูตร 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. การตรวจประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอยู่หลายศูนย์การศึกษาและหลาย
หลักสูตรที่ผลการประเมินให้มีการปรับปรุงแก้ไขนั้น  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง  ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อสังเกตหรือไม่ ขอทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 
 ๒. โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ านวน ๘ หลักสูตรได้มีการ
เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไปแล้ว ๑ ปี ใช่หรือไม่ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๕/๓๐ 

 ตอบชีแ้จง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
 ๑. การตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีผลการ
ประเมินแจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ จ านวน ๒ ครั้ง  และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดและเพ่ือ
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อสังเกต  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และท าหนังสือชี้แจงส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
 ๒. หลักสูตรทั้ง ๘ หลักสูตร ได้มีการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ครบ ๑ ปี เรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการขอเปิดสอนในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
 ๓. โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ขอแก้ไขเอกสาร   หน้า ๑๖ ข้อ ๒.๖ 
งบประมาณตามแผน (งบของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง) ตารางปีงบประมาณ ขอแก้ไขปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็น 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เรียงตามล าดับกันไปจนถึงปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
 ๔. โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ เอกสารหน้า ๕๓ ข้อ ๕ การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ข้อความ “โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของหลักสูตรทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได้ ค าว่า ก าหนดชั่วโมงว่าง และมีภาษาอังกฤษก ากับ Office Hours ซึ่งหมายถึงชั่วโมงการให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปิดสอนหลักสูตรตามโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๘ หลักสูตร 
 

   ๔.๑๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพต ารา และ
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพต ารา และหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. ....โดยสรุปสาระส าคัญ 
ได้ดังนี ้
   ตามที่มหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพต าราและหนังสือที่ ใช้
ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่คณาจารย์         
ในการเขียนและวิจัยต าราและหนังสือ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจึงร่วมกับกอง
กฎหมายด าเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพต าราและหนังสือที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. .... 
   กองกฎหมายและสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ครั้งที่ ๔(๓๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑(๓๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๖ และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ครั้งที่ ๕(๕๔)/๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๖/๓๐ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่  ๖/
๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพต าราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรแก้ไข ข้อ ๕ บรรทัดที่ ๒ ...เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย... แก้ไขเป็น ...เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย... 
 ๒. ควรเพ่ิมเติมเหตุผลประกอบไว้ท้ายระเบียบฯ เนื่องจาก ข้อ ๑๐ ระบุว่า ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้
เบิกจ่ายได้ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายย้อนหลัง  
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพต าราและหนังสือ            
ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
              ๔.๑๒  การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด 
   ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้รับเรื่องขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีปกติ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงลักษณ์  ช่างปลื้ม ข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  ซึ่งงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการน าผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ พิจารณามีมติไม่อนุมัติการขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ เนื่องจากหนังสือและงานวิจัยมีคุณภาพพอใช้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

ทั้งนี้ ผู้ขอได้รับทราบมติไม่อนุมัติการขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสามารถเสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกล่าว แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่อง
ได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับเรื่องขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการ เพ่ือมอบที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๗/๓๐ 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งยังไม่สมบูรณ์และชัดเจนควรมี
การอ้างอิงข้อมูลที่ละเอียดและควรหาหลักฐานประกอบการอ้างอิงด้วยเพ่ือให้ข้อมูลมีน้ าหนักและความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งขอค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนค าชี้แจงจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมอบที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 

   ๔.๑๓ การพิจารณาข้อมูลหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาข้อมูลหลักสูตรที่เตรียม
ความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอน าเสนอข้อมูลหลักสูตรเตรียมความพร้อมใน
การรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยข้อมูลหลักสูตรที่มีความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษา  ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย แผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) จ านวน 
๔,๕๐๕ คน และแผนรับตามท่ีหลักสูตรเสนอขอ จ านวน ๓,๕๐๐ คน 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ข้อมูลหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ว่าแผนการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมามีจ านวน
มากกว่าแผนรับนักศึกษาท่ีก าหนดไว้อาจมีผลกระทบต่อเงินที่รัฐบาลจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา  
  
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวตอบชี้แจงว่า 
การก าหนดแผนรับนักศึกษาเป็นการก าหนดตามสัดส่วนของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ต่อสายวิทยาศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐ : ๗๐  หากมหาวิทยาลัยไม่ลดสัดส่วนสายสังคมศาสตร์ลง จะท าให้ไม่สามารถปรับจ านวนรับสาย
วิทยาศาสตร์ขึ้นได้ ท าให้ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งส าหรับมหาวิทยาลัย และจ านวนที่เกิน
เนื่องจากนักศึกษามีคะแนนสอบใกล้เคียงกัน และจ านวนนักศึกษาที่สมัครเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจ านวนที่เกินมาประมาณ 
๕๐๐ คน เป็นตัวเลขที่น้อยมาก 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ข้อมูลหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
                              
              ๕.๑  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๘/๓๐ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ           
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๖ นั้น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑  
เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และให้สามารถท างานตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
โดยได้มีการก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ที่ ๑๕๖๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้รักษาราชการแทน มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๕๗๑/๒๕๕๖ 
เรื่อง มอบหมายงานผู้ช่วยอธิการบดี  สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๒  การเปลี่ยนแปลงประธานสภาวิชาการและเลขานุการสภาวิชาการ 
  
           สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงประธานสภา
วิชาการและเลขานุการสภาวิชาการ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ           
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๖ นั้น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐ และมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
   ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงประธานสภา -
วิชาการ จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ และ
เปลี่ยนเลขานุการสภาวิชาการ จาก ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเปลี่ยนแปลงประธานสภาวิชาการและ
เลขานุการสภาวิชาการ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๕.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษา วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาทรวมเป็นเงิน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๙/๓๐ 

๑,๐๑๓.๑๑ ล้านบาท นั้น ในไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 

          ได้ รับจั ดสรร วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้ านบาท โดยในไตรมาส ๒ มีผลการเบิ กจ่ าย                   
วงเงิน ๒๖๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๕ ของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ในส่วนของงบลงทุน  
ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๐๘.๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๖๓.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๙ ของงบลงทุน
ที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.  เงินบ ารุงการศึกษา 

       ได้รับจัดสรร วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๒ มีผลการเบิกจ่าย                  
วงเงิน ๒๐๔.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๙ ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ไตรมาส (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๕.๔  สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)    

        
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไตรมาส ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวนเงิน 
๔๑๒.๘๗ ล้านบาท และหักเงินสะสมร้อยละ ๒๐  จ านวนเงิน ๘๒.๕๗  ล้านบาท คงเหลือจัดสรร  จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๓๐.๓๐  ล้านบาท   มีรายรับจริง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘.๔๔ ล้านบาท (ประกอบด้วย นักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน 
๑๘๑.๒๗ ล้านบาท  และนักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ. กยศ. จ านวนเงิน ๗๗.๑๗ ล้านบาท) และมียอดค้างรับ        
จากนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๔.๕๐ ล้านบาท  มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๒๐๔.๔๓ 
ล้านบาท  ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๕๔.๐๑ ล้านบาท  ตามรายละเอียดดังแนบ  

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๓๐/๓๐ 

   ก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่  ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งต่อไปโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๖(๑๔)/
๒๕๕๖ วันศุกร์ที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


