
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๘(๑๖/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒. นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๕. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง 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.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.  ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗.   รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย ์   กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ   อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๐. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล   ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๒. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
  

รายนามผู้เช้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒/๑๙ 

๔. นางมนต์นัทธ ์ นาคนิยม รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 
   ตรวจสอบภายใน  
๕. ดร.ภิรด ี วัชรสินธุ ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๖. นางสาวสวุิมล  แมตสอง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
   บริหารงานบุคคล 
๗. นางสาวนัยรตัน ์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๘. นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

 ๑.๑ การกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัในการรว่มงานพิธ ี
  รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 
  แด่พระราชธรรมวาท ี
 
         สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 
๖–๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย แด่พระราชธรรมวาที 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
     
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้เกี่ยวข้องแจ้ง เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
               ๑.๒  ก าหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 
   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
     สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมร่วมระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดจัดประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการ
พัฒนาและการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖        
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมพลังสร้างสรรค์
ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓/๑๙ 

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๑.๓ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
   
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอ
ที่ประชุม เรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณารับรองบันทึกการประชุม และพิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....ครบจ านวน ๘๒ มาตรา และเตรียมน าเข้าสู่วาระ ๒ และ 
๓ ของสภาผู้แทนราษฎร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป 
    
      จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต พ.ศ. ....  
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  
      ๑.๔  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามแผน                   
การปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ และสรุปผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานตัวชี้วัดระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา ตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
   ผลการด าเนินงานบรรลุทุกเป้าหมาย วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรฐาน
ตัวชี้วัดทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธติ-
ละอออุทิศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๔/๑๙ 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. ควรสื่อสารกับประชาคมในความเป็นเลิศของโรงเรียนสาธติละอออุทิศ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ก้าว
ต่อไปซึ่งในอนาคตอาจเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้เหมือนกับดุสิตโพล   
 ๒. ควรมีการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สามเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาสู่อาเซียน 
 ๒. ขอให้น าข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน มาศึกษา พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 ๓. รายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน้า ๑๑ ตาราง ๑๒ มีข้อมูลบางโรงเรียนที่ซ้ ากัน 
 ๔. ในการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ข้อ (๖) ผู้แทน
บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเลือกกันเอง ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น ครูผู้สอน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะต้องดูแลเด็กไม่สามารถมาลงคะแนนเลือกตั้งได้ มหาวิทยาลัยควรก าหนดหน่วย
เลือกตั้งไว้ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้  
 ๕. ควรน าหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตที่มีชื่อเสียงมาเทียบเคียง หรือเปรียบเทียบ เช่นการวัดด้าน
จริยธรรม และเมื่อจบการศึกษาประกอบอาชีพอะไร เป็นต้น 
 ๖. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพิ่มเติมไว้ด้วย 
 ๗. ควรถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ           
ที่จะเปิดการเรียนการสอนที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดนครนายก 
 ๗. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขเกณฑ์อายุโครงการบ้านหนูน้อย และตารางข้อมูลอาชีพ
ผู้ปกครอง หน้า ๘ ไม่ต้องรวมในบรรทัดสุดท้าย 
 
 ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน ์ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวตอบชี้แจงโดยมีสาระส าคัญดังนี ้
 ๑. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการพัฒนาและค้นหานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนในภาษาที่สามเพิ่มเติม ได้แก่ ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จะเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่ ๒ และ ๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน          
ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ จัดการสอนโดยจ้างอาจารย์พิเศษจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  จากผลการเข้าศึกษาต่อนักเรียนส่วนใหญส่ามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้ตั้งใจไว้    
 ๒. มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศต่อไปใน
อนาคต ในการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) ในระหว่าง วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 ๓. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเดิมนั้น จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ปัจจุบันในระดับ
ปฐมวัยจะอยูใ่นช่วงระหว่าง อายุ ๐-๘ ปี ท าให้มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างระดับปฐมวัย อนุบาล กับ ส่วนของ
ระดับประถมศึกษา การก ากับหลักสูตรก ากับโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบังคับกลุ่ม
สาขาวิชา ท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาตัวตนของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยการด าเนินงานจากคณะ           
ครุศาสตร์ ส าหรับการจัดอันดับโรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๐ ซึ่งจะพัฒนาใน
ส่วนต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๕/๑๙ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖  
 
         สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖  
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖           
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไข หน้า ๙/๑๙ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ข้อความ “มติที่ประชุม 
รับทราบและให้ความเห็นชอบ”.... แก้ไขเป็น “มติที่ประชุมรับทราบ”..... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๖(๑๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 

                สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้
ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต         
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๔ หน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
   ๑. ส านักงานอธิการบดี เรื่อง การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ครั้งต่อไป ขอให้เพิ่มเติมท้ายค าสั่ง 
ที่มีข้อความว่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ....  ถึง วันที่....” ด้วยข้อความ “หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง” ต่อท้ายด้วย 
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการด ารงต าแหน่งไม่ครบตามวาระที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
  ส านักงานอธิการบดี รับทราบและแจ้งผู้ เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ สลส. ๔๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการด าเนินงานของส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ วทส. ๕๗๕/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๓. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๘๑๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๖/๑๙ 

    ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง รับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วรายละเอียด
ตามบันทึกข้อความที่ รทบ. ๘๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
  ๔. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เรื่อง (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน รับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ตส. ๑๙๔/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  (เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย) 
  
             ๔.๑  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ 
  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ  จ านวน ๒ โครงการ 
 
     สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ จ านวน ๒ โครงการ 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑.โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กับ Guangxi University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ได้มอบให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ด าเนินการตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Guangxi University of Finance and Economics 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกข้อความที่ ๔๙๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Guangxi University of 
Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักศึกษาจีน เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๗ คน และ
อาจารย์ผู้ดูแลอีก ๑ คน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้น าเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีมติ เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
   ๒. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
มหาวิทยาลัยไป่ซื่อ  
 

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ เมืองไป่ซื่อ                 
เขตปกครองตนเองจ้วง กว่างสี จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยไป่ซื่อ 
ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๒๙๓๘/๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยไป่ซื่อ (รุ่นที่ ๑) โดยมีนักศึกษา จ านวน ๔๐ คน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๕ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๗/๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และบันทึกข้อความที่ ศก ๒๑๓๖/๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไป่ซื่อ (รุ่นที่ ๒) โดยมีนักศึกษา จ านวน ๒๙ คน 
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้น าเสนอสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ  จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ 
Guangxi University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน  
   ๒. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระหวา่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยควรจัดท าสรุปโครงการความ
ร่วมมือ ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่ในขณะนี้ และน าเสนอรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ฯ เป็น
ระยะ และควรจัดท าการประเมินโครงการฯ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ 
ต่อไป 
 
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยจะจัดท าสรุปภาพรวมของโครงการความร่วมมือ ในรูปแบบเชิงวิชาการ ในรอบ ๖ เดือน และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 มต ิที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 
 ๑. โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Guangxi University 
of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ๒. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระหวา่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลยัไป่ซื่อ 
 
             ๔.๒  ปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสวนดุสิต ปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง                  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบ เรื่อง            
ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ต่อมาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรูปแบบการ
เปิด-ปิด ภาคการศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗             



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๘/๑๙ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ วันที่ ๑๕ มกราคม  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอน ารายละเอียด           
ในการปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกชั้นปี โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๕๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้น าเสนอสภา
วิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเพื่อเตรียม

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การติดตามปัญหาหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และควรจัดท าแผนการรับนักศึกษาเนื่องจากเป็นประเด็นส าคัญ            
ต่อการวางแผนการเข้าศึกษาต่อของผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความสนใจ รวมถึงควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
 
 ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงว่า 
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการปรับระบบการจัดการศึกษา ทั้ง
นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม ่ 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  (เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วง) 
 
             ๔.๓ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ประจ าปี พ ศ. ๒๕๕๖ 
 

     สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องรูปแบบการประเมินตนเองของสภา-
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี           
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติให้น ารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕            
มาใช้เป็นรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน  
ในรอบปีที่ผ่านมา และน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยรูปแบบ
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 
    ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้แบบ
ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
รวม ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒) ด้านการปฏิบัติงาน 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ๓) ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีการประเมิน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ 
รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๙/๑๙ 

    ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี ้ 
     ตอนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามอ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข้อ 
     ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ ๑  การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่สภา-
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
    ตอนที่ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ตอนที่ ๓ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
   ส่วนที่ ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภา-
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเมินโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รูปแบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.จักรพรรดิ วะทา ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย กล่าวอธิบาย
เพิ่มเติมว่า รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะน ารูปแบบการประเมินฯ 
ในปพี.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้ และเพิ่มเติมส่วนที่ ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และขอความกรุณาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรอกแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๖) และส่งกลับมายังส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อน าผล
การประเมินฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี    
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
             ๔.๔  การขอปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  (หลักสูตร ๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๓๙)/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑  
พิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง         



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๐/๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นั้น 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตร
ก าหนดเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดรับนักศึกษา ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องขอปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้น าเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขอปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการก าหนดค านิยามว่า ครูการศึกษาพิเศษ หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถเปิดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวได้ เน่ืองจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เมื่อจบการศึกษาไม่สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษ และไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนใน
กรณีที่สอนเด็กพิเศษได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว                        
แต่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) และระดับปริญญา
โท หลักสูตรการศึกษาพิเศษ อยู่ในขณะนี้ และจะพัฒนาไปในระดับปริญญาเอก ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร เพื่อที่จะให้ผู้ที่จบวุฒิสามัญสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษได้  
 
 มติ ที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ การปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร           
๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

             ๔.๕  การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 
 

       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และน าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑/๑๙ 

คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม อาจารย์วศิมน เบ็ญจพันธุ์ทวี เปลี่ยนเป็น อาจารย์อภิญญา           
ทหราวานิช เนื่องจากลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และจากเดิม อาจารย์วัชรินทร์ 
จัตุชัย เปลี่ยนเป็น อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี เนื่องจากขอลาศึกษาต่อ เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) และน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น  

คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม อาจารย์ประทินพร  แรมวัลย์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์สุริษา  
ประสิทธิ์แสงอารีย์ เนื่องจากขอลาออกจากการท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจากเดิม อาจารย์ธิดารัตน์  
ค ายัง เปลี่ยนเป็น อาจารย์สนธยา เรืองหิรัญ เนื่องจากขอลาออกจากการท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้
การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔  พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากเดิม อาจารย์ศุภลักษณ์  วัฒนาวิทวัส  
เปลี่ยนเป็น อาจารย์กุณฑลีย์  บังคะดานรา  เนื่องจากเกษียณอายุ เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง 
  ในการนี้ การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง ๓ หลักสูตร ได้น าเสนอสภา-
วิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ตามรายละเอียดดังกล่าว 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 
และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม  อาจารย์วศิมน  
เบ็ญจพันธุ์ทวี เปลี่ยนเป็น อาจารย์อภิญญา  ทหราวานิช  และจากเดิม อาจารย์วัชรินทร์ จัตุชัย เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๒/๑๙ 

 ๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม อาจารย์ประทินพร แรมวัลย์ 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ และจากเดิม อาจารย์ธิดารัตน์  ค ายัง เปลี่ยนเป็น อาจารย์สนธยา 
เรืองหิรัญ  
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากเดิม อาจารย์ศุภลักษณ์ 
วัฒนาวิทวัส เปลี่ยนเป็น อาจารย์กุณฑลีย์  บังคะดานรา  
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
              ๕.๑  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ ได้มี
ประเด็นข้อสังเกต และข้อซักถามต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๑๔ ข้อ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต        
ได้สรุปการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  รอบ ๒ ปี (พฤษภาคม ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย รอบ ๒ ปี (พฤษภาคม ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวทิยาลัยเพื่อพัฒนา
แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย และส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวิสัยทัศน์ สามารถสะท้อนถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างดีและเป็นรูปธรรม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๓/๑๙ 

 ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
รอบ ๒ ปี (พฤษภาคม ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ในรอบ
ระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๖) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๒ ปี (พฤษภาคม ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
         ๕.๓  การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งที่  ๒๒๕๙/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้ งรอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ นางสาวจิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น 
ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ “ให้ผู้อ านวยการเสนอบุคคลผู้มี
คุณสมบัติตามข้อ ๔ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองผู้อ านวยการ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ”  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๔  โครงการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา  
   การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๓  
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๓ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรจาก         
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  และน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  
   บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิดสอนโครงการเปิดสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่  ๓ ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ โดยได้ผ่าน
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยอนุมัติให้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๔/๑๙ 

ด าเนินการได้ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้น าเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖   
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โครงการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้ได้รับทราบอย่างแพร่หลายเนื่องจากในแต่ละปีจะมี
จ านวนนักศึกษาที่ลดลง 
 ๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร การประมาณการค่าใช้จ่ายตัวเลขยังไม่สัมพันธ์กันเนื่องจาก
ตลอดหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอน ๔ ภาคการศึกษาจึงควรค านวนเป็นรายภาคการศึกษาเพื่อให้เห็นข้อมูล
ตัวเลขที่ชัดเจน และควรตรวจสอบตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรทบทวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก จะท าอย่างไรที่จะ
สามารถใช้ทรัพยกรของมหาวิทยาลัยในการผลักดันในทางปฏิบัติให้ไปสู่ความส าเร็จ 
 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

    ๕.๕  รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์          
งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท ารายงานงบการเงินตามเกณฑ์คงค้างและการวิเคราะห์ 
งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) โดยมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และงบรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี        
๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙(๕๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่  ๑๐(๔๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่                  
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานงบการเงินจัดท าสรุป  
งบการเงิน เป็นภาพรวมของสถานภาพด้านการเงิน ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร จ านวน ๑ หน้ากระดาษ เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณา  
  
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๕/๑๙ 

      ๕.๖  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษา วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาท รวม
เป็นเงิน ๑,๐๑๓.๑๑ ล้านบาท นั้น ในไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยฯ             
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๓ 
มีผลการเบิกจ่ายวงเงิน ๓๘๑.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๒ ของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร 
ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๐๘.๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๘๘.๔๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๓๗ ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 
   ๒. เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับจัดสรร วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๓          
มีผลการเบิกจ่ายวงเงิน ๒๙๕.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๔ ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร  
   ทั้งนี้ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส 
๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ ๙(๕๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคณะอนุกรรมการ ด้านการเงิน ทรัพย์สิน  
และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๔๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)  
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
   ๕.๗  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
    
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
  ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจ 
สอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานสายวิชาการจ านวน ๙ หน่วยงาน ตามที่กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานสายวิชาการจ านวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่               
๑) คณะครุศาสตร์ ๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔) คณะวิทยาการ
จัดการ ๕) คณะพยาบาลศาสตร์ ๖) บัณฑิตวิทยาลัย ๗) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ๘) โรงเรียนการเรือน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๖/๑๙ 

และ ๙) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยการตรวจสอบจะครอบคลุมการจัดท าทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่าย การจัดท า
ทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และการควบคุมการจัดส่งเอกสาร มคอ. ๓-๖  

 ข้อตรวจพบ  
 ๑) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมิได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ
ส านักงานและครุภัณฑ์  
 ๒) คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ยังมิได้ด าเนินการ
จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
   ๓) ปัจจุบันหน่วยงานสายวิชาการได้ด าเนินการจัดท า มคอ. ๓-๖ ครบทุกหลักสูตร 
และส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
   สาเหตุ  
   ๑) เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง          
ไม่ครบถ้วน  
   ๒) มหาวิทยาลัยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการพัสดุ          
แต่ขาดการติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในทางปฏิบัติ  
   ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ ควรจัดท า
ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่าย ทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และมีระบบก ากับ ติดตาม ควบคุมการ
จัดท า มคอ. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ การ
บันทึกบัญชีเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ              
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๒ และส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ข้อสังเกต โรงเรียนการเรือนเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
  ๒. การด าเนินงานของโรงน้ าดื่มดุสิตา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)  
 ข้อตรวจพบ  
 โรงน้ าดื่มดุสิตา บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ต้นทุนการผลิตไม่รวมคิดต้นทุนค่าน้ า 

ค่าไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการผลิตน้ าดื่ม มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๓๓ ของลูกหนี้การค้า โดยบัญชีลูกหนี้ส่วนใหญ่มียอดค้างช าระเกิน ๑๘๐ วัน มีค่าตอบแทนมหาวิทยาลัย
ค้างจ่ายจ านวน ๒๑๑,๓๓๘.๑๐ บาท งบก าไรขาดทุนและงบดุลในแต่ละเดือนยังมีความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้
มีน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตวันละประมาณ ๓,๕๐๐ ลิตร 

 สาเหตุ  
   ๑) ขาดระบบและกลไกในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านการก ากับดูแลจากส านักกิจการพิเศษเป็นโรงเรียนการเรือน ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 
   ๒) มีการเปลี่ยนเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างหลังย้ายมา
สังกัดโรงเรียนการเรือน 
   ๓) ไม่ได้สอบทานความถูกต้องของข้อมูลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและข้อมูล
จากโปรแกรม Quick Book 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๗/๑๙ 

 ข้อเสนอแนะ 
๑) ให้น าส่งเงินค่าตอบแทนมหาวิทยาลัยจ านวน ๒๑๑,๓๓๘.๑๐ บาท 

 ๒) ท าหนังสือแจ้งยอดค้างช าระให้ลูกหนี้และติดตามการช าระหน้ี 
  ๓) ประสานงานกับกองอาคารสถานที่เพื่อติดตั้งมิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ให้ส่งเงินค่าน้ า ค่าไฟฟ้า เข้า
มหาวิทยาลัย 
  ๔) ติดตามผลการวิเคราะห์น้ าทิ้งจากศูนย์สิ่งแวดล้อม หากน้ าทิ้งสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ให้ประสานงานกับกองอาคารสถานที ่
  ๕) ให้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและ
ข้อมูลจากโปรแกรม Quick Book เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
  ๖) ปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงาน 

  ๓. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

 ข้อตรวจพบ  
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมีเงินคงเหลือ

เป็นจ านวน ๕๓,๒๒๖,๒๑๒.๘๙ บาท ยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก
ประเภทเงินฝากธนาคาร และรายงานรายรับ-รายจ่าย แต่ยอดเงินคงเหลือที่ควรจะเป็น คือ ๕๓,๒๔๕,๒๒๘.๘๙ 
บาท เพราะ มีการระบุแหล่งงบประมาณผิดท าให้มีจ่ายเงินผิดบัญชีจ านวนเงิน ๑๙,๐๑๖ บาท นอกจากนี้
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้
สามารถเบิกค่าตอบแทนต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย เพราะยังไม่มีประกาศมหาวิทยาลัยรองรับ 

 สาเหตุ  
   ๑) ขาดการสอบทานความสมเหตุสมผลระหว่างค่าใช้จ่ายกับแหล่งงบประมาณ ท าให้
มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน ๑๙,๐๑๖ บาท 
   ๒) มหาวิทยาลัยยังไม่มีประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนในการก าหนด
ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ข้อเสนอแนะ 
  ๑) กองคลังควรท าบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแหล่งงบประมาณจากเงินกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น เงินบ ารุงการศึกษา เพื่อให้การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายถูกต้องตรงตามแหล่ง
งบประมาณ 
  ๒) กองบริหารงานบุคคลควรด าเนินการก าหนดต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน และค่าวิทยฐานะของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งครู เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๘/๑๙ 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมร่วมระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
 ๒. มหาวิทยาลัยควรให้หน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเครื่องมือในการบริหารหรือเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
 ๓. การตรวจสอบของมหาวิทยาลัยท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่การด าเนินการหลังจากการตรวจสอบ 
พบว่าบางหน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานตรวจสอบจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้น า และ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินงานตามซึง่ขณะนี้ยังขาดการติดตามซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๕.๘  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
   แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖ (เป็นการประชุม
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗)          
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐–๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี นั้น ในการประชุม
ดังกล่าวที่ประชุมมีมติเลือก ดร.จรินทร์ สวนแก้ว เป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
   อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขอความยินยอมจาก ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๕.๙ ก าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 
 สรุปเรื่อง อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี ้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๙/๑๙ 

   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกลุ่มงานประกัน
คุณภาพได้จัดท าก าหนดการตรวจประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ จะสัมภาษณ์ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภา-
มหาวิทยาลัย นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.จักรพรรดิ วะทา และนายณรงค์ศักดิ์            
ภูมิศรีสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งต่อไป 
 
   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๙(๑๗)/
๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ต่อไป  
 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


