
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒. นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔.  นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       กรรมการสภา 
๑๒. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
    มหาวิทยาลัย   กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร  ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย ์   กรรมการสภา 
๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ   อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๘.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณ ี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๑๙. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล   ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๓. ดร.ชนะศึก       นิชานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
  

รายนามผู้เช้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔. ดร.สุวมาลย ์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๒/๑๙ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๖. นางมนต์นัทธ ์ นาคนิยม รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 
   ตรวจสอบภายใน  
๗. ดร.ภิรด ี วัชรสินธุ ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและ 
   งานทะเบียน 
๘. นางสาวสวุิมล  แมตสอง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
   กองบริหารงานบุคคล 
๙. นางสาวนัยรตัน ์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

   ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้องแจ้ง เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
               ๑.๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตัง้อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องประกาศส านักนายกรัฐมนตรี        
เรื่อง  การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทั กษ์  
จันทร์เจริญ ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว๕๑๒/๒๕๕๖ 
 ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร 
 “ธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๖ 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ           
ที่ สคช.๐๕.ว๕๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๓/๑๙ 

 ด้ วยสถาบันคลั ง สมองของชาติ  ซึ่ ง เป็ นหน่ วย งานภาย ใต้ มู ลนิ ธิ ส่ ง เ ส ริ ม
ทบวงมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการประสานและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการอุดมศึกษา นั้น ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้จัดให้มีหลักสูตร “ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา” รุ่น ๑๖ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม และ ๑, ๒, ๘, ๙, ๑๖ สิงหาคม และ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖         
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ในการนี้ หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดประสงค์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวสามารถประสานมายังส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.
๐๕.ว๕๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๖ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
   
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอ
ที่ประชุม เรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔  ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ สมัยสามัญนิติบัญญัติ 
วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. . . . .  และ                            
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาเรียงล าดับเป็นรายมาตรา ดังนี้ 
   การประชุมครั้ งที่  ๙ เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... ตั้งแต่มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๘๒  
   การประชุมครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... หลังจากที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรียงล าดับรายมาตราเสร็จ
สิ้น ก่อนรายงานผลการพิจารณาต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และพิจารณาร่างข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
   การประชุมครั้งที่  ๑๑ เมื่อวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิจารณาทบทวนร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... ในมาตราที่คณะกรรมาธิการเสนอให้พิจารณาทบทวน ก่อนจัดท า
รายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ และในวันดังกล่าวเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... เพื่อ
รับทราบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา ใน
การพิจารณาวาระที่ ๑ ของที่ประชุมวุฒิสภา  
   การประชุมครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จะเป็นการรับรองบันทึกการ
ประชุม และพิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย     
สวนดุสิต พ.ศ. .... เพื่อน าเข้าสู่วาระ ๒ และ ๓ ของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จากนั้นจะเข้า
สู่การพิจารณาจากที่ประชุมวุฒิสภา 
   ส าหรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่พิจารณาอยู่ในขณะนี้
ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๔/๑๙ 

พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ส าหรับมาตราที่มีการแก้ไข อาทิ มาตราที่
เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่จะมีนักศึกษาเข้า
ร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา ซึ่งเป็นมติของ
พรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านจึงท าให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าพิจารณาพร้อมกันต้องมีประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา 
ร่วมเป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 
      จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต พ.ศ. ....  
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๑.๔ สรุปการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง             
การกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            
ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บลูโอ ริธึม 
แอนด์ โบวล์ (เมเจอร์โบว์ รัชโยธิน) การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
โดยมีรูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีม และประเภทบุคคล และการจัดงานดังกล่าวได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า 
การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมาคม
ศิษย์สวนดุสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยการจัดงานดังกล่าวมีรายได้ จ านวน
ทั้งสิ้น ๔๕๓,๖๔๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือส าหรับมอบ
เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเงินประมาณ ๓๐๓,๔๑๔ บาท (สามแสนสามพันสี่ร้อย
สิบสีบ่าทถ้วน)  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
             ๑.๕ รายงานผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๕/๑๙ 

  ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลักภายใต้
กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (EdPEx) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กล่าวอธิบายเพิ่มเติม ว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติพันธ
กิจหลัก ๔ ประการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
    ๑) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 
  ๒) จัดหาโครงสรา้งพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
และการบริการจดัการเรยีนการสอน   
   ๓) การบรกิารวิชาการสูส่ังคมและสนับสนุนการเรียนการสอน  
   ๔) ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  
  วิสัยทัศน์ขององค์กรที่เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ พัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา  
  จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ และกรอบยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมกับได้น าเสนอยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การให้บริการวิชาการโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สร้างนวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนตามประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการแบบพลวัตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
    
 จากผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจและข้อเสนอแนะ ภายใต้กรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๖ และ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ต่อไป 
  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๖/๑๙ 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงานด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานที่ระบุเพียงองค์ประกอบที่ ๑, ๒, ๕, 
๗ และ ๙ ส าหรับองค์ประกอบที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ควรใส่หมายเหตุ
ก ากับไว้ด้วย 
  ๒. การน าเสนอผลการด าเนินงานควรน าเสนอตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจมีค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไร ความส าเร็จในพันธกิจใดที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีเย่ียม พันธกิจที่ ๓ การบริการวิชาการสู่สังคมและสนับสนุนการเรียนการสอน มีวิธีการด าเนินงาน
อย่างไร พันธกิจที่ ๔ การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษามหาวิทยาลัยมีการจดลิขสิทธิ์มากน้อยเพียงใด 
  ๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมและก าลังใจ มีค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๑ ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกันทั้ง ๖ ด้าน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินความดี
ความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่เหมาะสม ยุติธรรม จึงขอฝากผู้เกี่ยวข้องในการดูแล ซึ่งในเรื่องดังกล่าวควรมี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ ๔.๕   
 ๔. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือไม่ 
 ๕. สิ่งส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะแข่งขันในตลาดการศึกษาได้นั้น หากคิด
ในเชิงบริหารสิ่งที่ควรค านึงถึงคือเรื่องของการประหยัด เช่น ประหยัดคน ประหยัดเงิน และประหยัดเวลา เป็นต้น  
 ๖. ควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขคะแนนการประเมินรวมเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๙ และหัว
เรื่องในหน้า ๕๑ ของรายงานผลการด าเนินงานฯ โดยประสานกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสน 
 
 ตอบชี้แจง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวตอบชี้แจงว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่ระหว่างการพัฒนาการใช้งาน 
และส าหรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔ ประการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ นั้น ในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน
ห้องสมุด จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้บริการส าหรับบุคลากรและนักศึกษา จัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการจัดการเรียนการสอน 
เป็นการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งทีมงานฝ่ายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถ
ต่อยอดและพัฒนาระบบได้เอง และการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นการผลิตรายการที่มีสาระความรู้ผ่านทาง Suan Dusit Internet Broadcasting 
:SDIB  ซึ่งจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป 
    
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๗/๑๙ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖  
  
         สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่  ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖  
  
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ โดยมีแก้ไข ดังนี ้

๑. หน้า ๗/๓๐ และ ๘/๓๐ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิต ให้แก้ไขค าว่า            
“ตราสัญลักษณ์พระราชวังสวนดุสิต” เป็น “ตราวังสวนดุสิต” 

๒. หน้า ๙/๓๐ การพิจารณา ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขค าว่า “ตราสัญลักษณ์” เป็น “ ตรา สัญลักษณ์” 
๓. หน้า ๒๑/๓๐ “ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท” ให้แก้ไขเป็น “ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ระดับปริญญาโท” 
๔. หน้า ๒๓/๓๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การพิจารณาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพอาจารย์ที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๒ หลักสูตร ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง และหัวหิน ให้
แก้ไข ค าว่า “ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง” เป็น “ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” 
  และแก้ไข มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ....๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ... แก้ไขเป็น ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
(หลักสูตรเก่า) ...  

๕. หน้า ๒๔/๓๐ และหน้า ๒๕/๓๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๘ หลักสูตร ใหแ้ก้ไข ค าว่า “ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ง” เป็น “ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” 

 
 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุป
ได้ดังนี ้
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๓)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต         
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 เลขานุการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เรื่อง โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการใช้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๘/๑๙ 

จ่ายเงินงบประมาณ ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบโดย
ให้น าเสนอในการประชุมคราวต่อไป นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ได้แจ้งการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะว่าขณะนี้กอง
อาคารสถานที่ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
                ๓.๒  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  โครงการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย  
  จังหวัดล าปาง 

 
         สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ผังแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  ของโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การขอสินเชื่อจากธนาคาร เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมด ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ธนาคารน าเสนอ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ พร้อมด้วยครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นตามแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการประชุมครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจะพัฒนาสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นั้น 
   มหาวิทยาลัยได้ประสานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารได้เข้าไป
ประเมินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แต่ยังไม่ได้จัดส่งผลการประเมินมายังมหาวิทยาลัย จึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการซื้อขายกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เมื่อธนาคารยังไม่อนุมัติการกู้ยืมเงิน จึงท าให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถเข้าไปส ารวจพื้นที่เพื่อจัดท ารายละเอียดได้ บริษัทที่ออกแบบปรับปรุงพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างก็ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอ (ร่าง) ผังแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ณ พื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาล าปาง ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา 
โครงการระยะที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะใช้พื้นที่ในส่วนแรกเพียง ๑๒ ไร่ ที่ติดถนน แบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น ๒ 
ส่วน ส่วนที่ ๑ พื้นที่บริการวิชาการ และการจัดการศึกษา พื้นที่ประมาณ ๘ ไร่ และส่วนที่ ๒ พื้นที่เชิงพาณิชย์ 
และบริการชุมชน พื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ ส าหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริการชุมชน มหาวิทยาลัยจะพัฒนาเป็นปั้ม
น้ ามันซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานบริษัทการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (ปตท.)  ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกันก็มีปั๊มน้ ามัน ปตท.  จึงอาจเป็นการแย่งลูกค้าและท าให้
ยอดขายต่ าลง แต่หาก ปตท. ขัดข้อง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ยินดีในการด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  และมีการจัดพื้นที่ร้านกาแฟ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ส่วนพื้นที่ส่วนที่ ๑ ประมาณ ๘ ไร่ เป็นพื้นที่



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙/๑๙ 

ของอาคารเดิมของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นพื้นที่ในส่วนของส านักงานใหญ่และจะปรับพื้นที่ภายในเป็น
ห้องเรียนส าหรับเด็กประถมและเป็นส านักงาน  พื้นที่ห้องประชุมเดิมซึ่งอยู่ด้านหลังจะเป็นห้องประชุมและห้อง
ส าหรับจัดอบรมสัมมนา และระหว่างอาคารใหญ่จะมีอาคารเล็กจะพัฒนาปรับปรุงเป็นห้องครัวส าหรับผลิต
อาหาร และชั้นบนใช้จัดการเรียนการสอนหากไม่มีการเรียนการสอนก็สามารถใช้ผลิตเบเกอรี่ได้ หากการ
ด าเนินการซื้อขายเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนกรกฎาคม ก็สามารถจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้   ซึ่งได้
ด าเนินการไปแล้วบางส่วน และในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะไปส ารวจพื้นที่ดังกล่าว ฉะนั้นจะ
มีงบประมาณที่เหลือจากที่ต้องช าระให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณ ๘๐ ล้านบาท มหาวิทยาลัยจะน ามา
พัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประมาณ ๕๐ ล้านบาท ที่เหลือ ๓๐ ล้านบาทจะกันไว้ส าหรับจ่ายดอกเบี้ยใน
ระยะแรก 

ส าหรับที่มาของรายได้จะมาจากการจดัการศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา  
และการให้บริการสถานที่จัดประชุมสัมมนา และจากพื้นที่ธุรกิจต่าง ๆ ในระยะเวลา ๑๐ เดือนแรก 
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาประมาณเดือนมิถุนายนในปีถัดไป โดยมีประมาณการการรับเด็กในระดับ
ประถมศึกษา ประมาณ ๑๒๐ คน และอนาคตจะมีนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารเข้ามาใช้พื้นที่ส่วน
นี้เพิ่มข้ึน ส าหรับอาคารพักที่อยู่ด้านหลังจะปรับปรุงเป็นหอพักนักศึกษาต่อไป ซึ่งในระยะที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะ
พัฒนาพื้นที่ในส่วน ๑๒ ไร่ก่อน และหากมหาวิทยาลัยมีรายได้ก็จะค่อย ๆ พัฒนาในภายหลัง และจะน าเสนอ 
รายละเอียดต่าง ๆ ตอ่ไป 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรน าเสนอวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องโดยให้มีมติรับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
เน่ืองจากเป็นการรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ และน าเสนอแผนการพัฒนาระยะที่ ๑ พร้อมการเสนอการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเป็นขั้นตอน  
 ๒. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปางเป็นที่รู้จัก โดยมหาวิทยาลัยอาจ
ท าผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ หรือการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เนื่องจากเรื่อง
ดังกล่าวมีความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องในเรื่องการประกอบการอาหารและเบเกอรี่ ที่มหาวิทยาลัย
วางแผนการด าเนินงานไว้ 

 
 มติ ที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ผังแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
ณ พื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาล าปาง โครงการระยะที่ ๑ และให้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้า งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ต่อไป   
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
               ๔.๑  (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๐/๑๙ 

   ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยง ๓ เรื่อง 
ได้แก่ ความมั่นคง/เสถียรภาพทางการเงิน ความสามารถในการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันกับ
สถาบันการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนและความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงทั้ งหมด ๑๖ วิธีการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงขึ้น ผลการติดตาม พบว่า มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ จ านวน ๖ 
วิธีการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๐ วิธีการ ทั้งนี้ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๘(๕๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 นางมนต์นัทธ์ นาคนิยม รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน น าเสนอ (ร่าง) รายงาน
การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งคณะกรรมการใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามและอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการติดตามพบว่า มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ๑๖ 
เรื่อง มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จจ านวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ และอยู่
ระหว่างด าเนินการ ๑๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ส าหรับวิธีการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการมี 
๑๐ เรื่อง แบ่งเป็น ด้านการเงินและงบประมาณ ๔ เรื่อง จากทั้งหมด ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ด้านการ
ด าเนินงาน ๓ เรื่องจากทั้งหมด ๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ และด้านบุคลากร ๓ เรื่อง จากทั้งหมด ๕ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ส าหรับเรื่องที่ยังไม่ได้ด าเนินการจะน าไปด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. จากผลการติดตามความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จควรอธิบายรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอน
การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมว่าเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ ที่มีการ
จัดการความเสี่ยง โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผลการติดตามด าเนินการแล้วเสร็จ หากสามารถระบุถึงวิธีการและผลส าเร็จเป็นอย่างไรจะสามารถท าให้
เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่สามารถน าเงินรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย ที่มีผล
ติดตามอยู่ระหว่างด าเนินการก็ควรมีรายละเอียดว่ามีโครงการใดบ้าง 
 ๒. ควรแยกความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงที่เป็นงานประจ าและความเสี่ยงที่เป็นความมั่นคงในอนาคต 
เน่ืองจากความเสี่ยงที่เป็นงานประจ าจะเกิดจากประสิทธิภาพของหน่วยงานที่บกพร่องเป็นความเสี่ยงที่ต้องแก้ไข
ที่ตัวบุคคล ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านส าหรับการเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ความเสี่ยงในบางเรื่องอาจมีการแก้ไขได้โดยใช้การบริหารจัดการในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็น
ตัวก าหนด  มหาวิทยาลัยไม่ได้มีความเสี่ยงจากงานประจ าแต่มีความเสี่ยงเพื่อความอยู่รอด ความเสี่ยงเพื่อ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๑/๑๙ 

อนาคต เช่น การลงทุนโครงการเข้าใช้ประโยชน์พื่นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงที่มีความท้าทายความมั่นคงในอนาคต 
 ๓. ความเสี่ยงบางเรื่องเป็นเพียงปัญหา เช่น การไม่ประหยัดพลังงานนั้นไม่จ าเป็นต้องจัดท าเป็นแผน
สามารถด าเนินการได้เลย เช่นปิดไฟ ไม่ใช้ลิฟท์ หรือการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการด าเนินการแต่
มผีลออกมาเป็นอย่างไรมองไม่เห็นจึงเป็นการน าปัญหามาเป็นความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่ เราต้องมองไปไกล ๆ 
ซึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นสามารถวางแผนบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดได้ เช่น เรื่องธุรกิจวิชาการที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่ในขณะนี้ หรือที่ก าลังจะด าเนินการ หากมองแค่ตัวเองก็จะมองว่ามีความพร้อมมี
โอกาสที่จะด าเนินการ  แต่หากมองว่าด าเนินการแล้วผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งต้องมองให้มากกว่านั้น โดยเฉพาะใน
เรื่องของธุรกิจ มหาวิทยาลัยมีธุรกิจโรงแรมสวนดุสิตเพลส โครงการอาหารกลางวัน (โฮมเบเกอรี่) และอีกหลาย
โครงการที่จะช่วยส่งเสริมเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงต้องพิจารณาดูแผนรวม และ
สามารถจัดท าแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
 ๔. เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
ความเสี่ยงเพื่อจัดท าการบริหารความเสี่ยงในเชิงนโยบายเพื่อวางแผนและปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
                ๔.๒ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน มีทั้งสิ้น ๗ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
   ตัวชี้วดัที ่๑   ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 
     ตลอดชวีิตตามศักยภาพ 
   ตัวชี้วดัที ่๒.๑   ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวชิาการของสาขา 
            ที่เป็นอัตลักษณ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
   ตัวชี้วดัที ่๒.๒  ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวชิาการ 
     ด้านสังคมศาสตรใ์นระดบัภูมิภาคอาเซียน 
   ตัวชี้วดัที ่๓  ระดับความส าเร็จของการสร้างเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะทอ้น 
     ความเป็นไทย 
   ตัวชี้วดัที ่๔  ระดับความส าเร็จของการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์
   ตัวชี้วดัที ่๕  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้จากงานวจิัย นวัตกรรม 
     และงานสร้างสรรค ์
   ตัวชี้วดัที ่๖  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

   
โดยผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ ๖ เดือน 

ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘(๕๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๒/๑๙ 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และที่ประชุมอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๙
(๔๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผลการประเมินตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 นางสาวศศิภา  นพการ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน น าเสนอที่ประชุมว่า ผลการประเมินตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด  โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้
ระดับ ๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ ๒ ตัวชี ้วัด คือ ตัวชี ้วัดที่ ๑, ๓ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๕ ตัวชี้วัด  คือ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑, ๒.๒, ๔, ๕ และ ๖ ผลประเมินเป็นค่า N/A อยู่  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ตัวชี้วัดทั้ง ๔ ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม ในสิ้นปี และ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ค่าเป้าหมายระดับ ๕ แต่ผลการด าเนินงานรอบ 
๖ เดือนได้ในระดับ ๓ และมีข้อเสนอแนะว่า  หากเปลี่ยนรายละเอียดให้เป็นกระบวนการตามแนวทาง 
EdPEX มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และหากสามารถปรับเปลี่ยนได้จะสามารถปรับผลการ
ประเมินให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ 
 ๒. ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ควรใส่ค่าเป็น N/A เนื่องจาก ระยะเวลาด าเนินงานผ่านมาแล้ว ๖ 
เดือน จึงควรระบุค่าเป้าหมายว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด  
 
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้ชี้แจงข้อมูล
เพิมเติมว่า ณ ปัจจุบันนี้ระบบการตรวจประเมินมีอยู่ทั้งหมด ๔ ระบบ คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  ซึ่งในแต่ละระบบจะมีทีมท างานทั้งหมด ๔ 
กลุ่ม ดังนั้นรายละเอียดในการประเมินก็จะไม่เหมือนกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานล าบากเกิดความสับสน
เนื่องจากผู้ปฏิบัติจะต้องแยกการตรวจประเมินว่าเป็นของหน่วยงานใด และแบบการประเมินเป็นแบบใด ซึ่ง
ขณะนี้ก าลังด าเนินการปรับระบบการประเมินทั้ง ๔ ระบบให้มีความใกล้เคียงกัน และสามารถดึงข้อมูลกลางมา
ใช้ร่วมกันได้  ดังนั้นในช่วงรอยต่อนี้ในปีงบประมาณหน้าจะมีการหารอืเรื่องดังกล่าวและเรียนเชิญคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม 
 การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ เป็นการประเมินตามระบบ กพร. ซึ่งการด าเนินการควรยึดตาม
แบบเดิมก่อน  เน่ืองจากการประเมินจะครบ ๑๒ เดือน ในเดือนกันยายนนี้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจะด าเนินการ
ไม่ทัน และไม่มีแผน  ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมิน  หากน าตัวชี้วัดที่ ๑ และน าตารางค าอธิบายตัวชี้วัดมาใส่ด้านหลัง
ให้เห็นการเปรียบเทียบ ค่าเป้าหมายมีอะไรบ้าง และด าเนินการถึงระดับใด  แล้วจึงระบุเป็นค่า N/A ส าหรับ
ตัวชี้วัดที่ ๖ เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ๔ ที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ จะต้องอยู่ในระดับ ๔ ซึ่งค าอธิบายจะมีในหน้า 
๘๓ – ๘๖ คือ ค าอธิบายที่ได้ปรับปรุงเพื่อให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๔  หากไปน า EdPEX เข้ามาตัวชี้วัด



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๓/๑๙ 

หน้า ๘๓ ก็จะเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้น กระบวนการที่เปลี่ยนการประกันคุณภาพเป็นองค์กรคุณภาพเป็นการ
เปลี่ยนจากระบบ โดยน าระบบ EdPEX ใส่ไปก็จะเป็นการพัฒนาในรูปแบบ ค่าเป้าหมายก็จะเป็นระดับ ๔      
ในการน าเสนอขอให้กองนโยบายและแผนจัดท าตารางใหม่ ปรับให้กรรมการอ่านเข้าใจ เนื่องจากกรรมการไม่
สามารถน าการประเมินทั้ง ๔ ระบบ มาเชื่อมโยงได้จึงควรปรับปรุงให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
  

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน โดยให้แก้ไขตามการตอบชี้แจง 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ 
  และการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามข้อสังเกตของส านักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๑๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)         
ตามข้อสังเกตของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๑๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในการประชุมครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบ นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๑๗๓ ลงวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งคืนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดังนี้  
  ๑. เนื่องจากเป็นการเสนอหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง แต่ไม่ปรากฏเอกสารว่า 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและ
การจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในสถานที่ตั้งมาก่อน ๑ ภาคการศึกษา และไม่แสดงหลักฐาน
ส าเนารายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งเพื่อ
การเปรียบเทียบรายชื่อ 
  ๒. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ควรมีครบถ้วนทั้ง ๒ หมวด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อให้
เห็นภาพรวมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร 
  ๓. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และสอดคล้องกันทั้งในเล่มหลักสูตรและแบบรายงานข้อมูล อาทิ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สถานที่จัดการเรียน
การสอน จ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๔/๑๙ 

  และเพิ่มรายวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล 
  บัดนี ้ผู้จัดท าหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบ
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ และการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๑๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ และการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตรวจสอบพบว่าเล่มหลักสูตรฯ ระบุว่าจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงต้อง
ปรับแก้ไขเป็นจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีในมหาวิทยาลัย และรายวิชา
ปฏิบัติจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแจ้งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ส าหรับประเด็นอื่น ๆ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต
เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มีการประสานไปยัง สกอ. เนื่องจากหลักสูตรฯ ดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเป็นการน าเสนอเพื่อทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า ควรแก้ไขเอกสารตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดตาม
ข้อสังเกต การด าเนินการในข้อ ๑. ที่ระบุว่าจัดการเรียนการสอน ๒ ที่ แก้ไขเป็น รายวิชาทฤษฏีจัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย รายวิชาปฏิบัติจัดการเรียนการสอน ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสน 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
              ๕.๒  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น
เพื่อเป็นการมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของการ
น าไปปฏิบัติ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ  โดยมีรองอธิการบดี ที่ปรึกษา
อธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ (บุคลากรสายวิชาการ) และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เข้าร่วมประชุมสรุปเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๕/๑๙ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๓  การใช้ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ของบุคลากร 
  เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การใช้ระบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ของบุคลากรเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการจัดท าระบบแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ซึ่งเป็นระบบการบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลที่แสดง
ถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม และความถนัดของบุคคลได้ เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ก ากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกผล
การปฏิบัติงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ตลอดเวลาเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก และช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
   ระบบ e-Portfolio มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ระบบการบันทึกประวัติส่วนตัว 
ระบบการสร้างหน้าจอแฟ้มสะสมงาน ระบบการจัดการเอกสาร ระบบการแชร์ข้อมูล และระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดเตรียมคู่มือแนะน าการเข้าใช้งานระบบ e-Portfolio พร้อมทั้งได้
ก าหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องน าส่งเอาไว้ให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแฟ้ม
สะสมงานได้ตรงตามข้อก าหนดของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ การใช้ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ของบุคลากรเพื่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่            
๘(๕๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
    

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การใช้ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Portfolio) ของบุคลากรเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการปฏิบัติงาน และอนุมัติสมรรถนะของบุคลากรจ านวน ๙ สมรรถนะนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบการประเมินที่
ผ่านมานั้นยังไม่มีระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) รองรับ ดังนั้น ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรจะต้องมี Portfolio ของตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ท าให้
สิ้นเปลืองในเรื่องของกระดาษและเวลา ส านักงานอธิการบดีร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการน าซอฟแวร์มาปรับใช้โดยมีรูปแบบคล้ายกับ facebook ซึ่งบุคลากรแต่ละคนสามารถเข้าระบบ (login) 
และเข้าไปเก็บสะสมงานของตนเองได้ และผู้บริหารสามารถเข้าไปดูผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ให้ค าแนะน าได้ ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติให้เริ่มใช้ e-Portfolio ในวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และจะมีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในการใช้งานระบบดังกล่าวด้วย 
  
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๖/๑๙ 

                ๕.๔  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   รอบ ๖ เดือน  
     
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ส าหรับรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าผลการติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ 
เดือน) ตามแนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) ส่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี้ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗(๕๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ ๘(๔๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน  
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๒ ตารางหัวข้อจุดอ่อนของการ
ควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ข้อ ๑.๒.๒ ประชาชนและชุมชนยังไม่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานะการด าเนินการ มีสัญลักษณ์ x หมายความว่าอย่างไร 
 
 ตอบค าช้ีแจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวตอบข้อ
ซักถามว่า ข้อ ๑.๒.๒ ประชาชนและชุมชนยังไม่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปใช้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๗/๑๙ 

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานะการด าเนินการแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(สถานะการด าเนินการ สัญลักษณ์ O) หมายถึง กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ (สถานะการด าเนินการ สัญลักษณ์ x) หมายถึง เมื่อกิจกรรมการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสร็จสิ้นแล้วจะน าผลที่ได้มาตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ว่า สิ่งที่ได้ด าเนินการมี
นวัตกรรมอะไรบ้าง  และน าไปประเมินในชุมชน คาดว่าในรอบ ๖ เดือนหลังจะออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๕ การอนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  
  ปริญญาเอก ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การอนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑            
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตร ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ คน ดังนี ้
   ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
   - ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๓ คน 
   ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
   - ระดับปริญญาโท จ านวน ๒๓ คน 
   ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   - ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐๗ คน 
   - ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน 
   - ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๐ คน 
   ซึ่งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้                 
ได้น าเสนอสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะเข้า          
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔–๒๕๕๕ มีจ านวนทั้งสิ้น ๕๖ คน คือ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามเอกสารบัญชีสรุปจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การอนุมัติการให้ปริญญาของผู้ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ คน  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๘/๑๙ 

         ๕.๖  การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 
   รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งที่  ๑๕๖๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และค าสั่งที่ ๒๐๑๑/
๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น 
ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ “ให้ผู้อ านวยการเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ ต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นรองผู้อ านวยการ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ” โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ๑. นางสาวจิตราพร จันทรกูล 
    ๒. นายสุทัน  มุมแดง 
   รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๑. นายสรพล  จิระสวัสดิ์ 
    ๒. นางสาวแว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ครั้งต่อไป ขอให้เพิ่มเติมข้อความท้ายค าสั่ง ที่มี
ข้อความว่า “ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ .....  ถึง วันที่....” ด้วยข้อความ “หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง” เน่ืองจากอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการด ารงต าแหน่งไม่ครบตามวาระที่ก าหนด 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 
                 ๖.๑ การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ
ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) เรื่องทิศทางการพัฒนา           



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๙/๑๙ 

และการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ 
สปา ชะอ า ในระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมครั้งต่ อไป   
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
  
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


