
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

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

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
  
รายนามผู้เช้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๒/๒๐ 

๔.  นางสุทธิพรรณ ธีรพงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๕. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
   ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้องแจ้ง เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
               ๑.๑  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย นั้น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพตาม            
ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยมีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. และ สมศ.  
๔๑ ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยรวม สกอ. และ สมศ. (ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๕ – ๑๘) เท่ากับ ๔.๕๔ คะแนน อยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งผลคะแนนเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา ๒๕๕๔ เท่ากับ ๐.๒๑ คะแนน (ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้
คะแนน ๔.๓๓ คะแนน) สรุปได้ดังนี้  
   ๑. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ คะแนน
เฉลี่ย ๔.๗๗ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลคะแนนเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา ๒๕๕๔ เท่ากับ ๐.๐๒ คะแนน          
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้คะแนน ๔.๗๕ คะแนน) 
   ๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพของ สมศ. ๑๘ ตัวบ่งชี้ คะแนน
เฉลี่ย ๔.๓๖ คะแนน อยู่ในระดับดี ซึ่งผลคะแนนเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา ๒๕๕๔ เท่ากับ ๐.๓๖ คะแนน               
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้คะแนน ๔.๐๐ คะแนน) 
   รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือเป็นแนวทางใน       
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๓/๒๐ 

    ๑.๒  สรุปการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการพัฒนา 
และการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปการประชุมร่วมระหว่าง     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) เรื่อง 
ทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและ         
การบริหารงานบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์  
แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมพลังสร้างสรรค์
ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต            
และเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดท าสรุปการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตฯ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 ทั้งนี้ เอกสารฉบับสมบูรณ์ ในส่วนของการให้ข้อคิดเห็นของแต่ละคนนั้นจะน าเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป 
   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการ
พัฒนาและการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดประชุมเพ่ือจัด                  
ท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะน าเสนอแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
   
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอ
ที่ประชุม เรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้บรรจุวาระร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยได้เชิญคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ เตรียม
ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระ ๒ และวาระ ๓ แต่เนื่องจากมีการประชุมร่วมซึ่งเป็นการอภิปรายกันต่อเนื่อง
และยังไม่มีข้อยุติ  ทั้งนี้หากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใด  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย             



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๔/๒๐ 

สวนดุสิต พ.ศ. ...  จะเข้าสู่การพิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
             ๑.๔ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว. ๖๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔  
  กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา 
  คณะ รุ่น ๑ 
  
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ 
ที่ สคช.๐๕.ว. ๖๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือ
การพัฒนาคณะ รุ่น ๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวง 
มหาวิทยาลัย  มีภารกิจหลักในการประสานและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ได้จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
คณะ รุ่น ๑ ขึ้น รวม ๔ วัน ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส ถนน พญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการ คณะ ส านักวิชา วิทยาลัย ส่วนงาน และสถาบันฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาท่ีดี 
  ในการนี้ หากคณะกรรมการฯ สนใจในการเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ขอให้ประสาน 
ไปยังส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.
๐๕.ว ๖๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการ
พัฒนาคณะ รุ่น ๑  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
             ๑.๕ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๑.ว ๗๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ “มหาวิทยาลัย
ไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series Thai Universities on the World Stage) 
“University Engagement with Society :  the Australian Experiences”  

   
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ 
ที่ สคช.๐๑.ว ๗๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๒๐ “มหาวิทยาลัยไทย บนเวทีโลก” (Seminar Series Thai Universities on the World Stage) 
“University Engagement with Society : the Australian Experiences” โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ “มหาวิทยาลัย
ไทยบนเวีโลก” (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) หัวข้อ “University 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๕/๒๐ 

Engagement with Society :  the Australian Experiences” วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง 
ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและธุรกิจอุตสาหกรรม และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีจากการน าเสนอและอภิปรายในการประชุม Engagement Australia                     
ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ แนวคิด 
และวิธีปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง เพ่ือระดมความคิดเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อสังคมในอนาคต 
  ในการนี้ หากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการดังกล่าว ขอให้แจ้งไปยังส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๑.        
ว ๗๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ 
“มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series Thai Universities on the World Stage) “University 
Engagement with Society : the Australian Experiences” 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
             ๑.๖ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว ๗๒๓/๒๕๕๖  
  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทาง 
  วิชาการ University Governance Programme The 4th UGP Forum : 
  มหาวิทยาลัยเพื่อความย่ังยืนอย่างสร้างสรรค์  
  “A Creatively Sustainable University”  
   
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ 
ที่ สคช.๐๕.ว ๗๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 
University Governance Programme The 4th UGP Forum : มหาวิทยาลัยเพ่ือความยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ 
“A Creatively Sustainable University” โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย โดยโครงการ
จัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance Institute : UGI) ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และการพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือส่งเสริมให้การท างานของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สถาบันคลังสมองฯ จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนาทางวิชาการ University 
Governance Programme The 4th UGP Forum : มหาวิทยาลัยเพ่ือความยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์                     
“A Creatively Sustainable University” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๐๖.๓๐ น.              
ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แนวคิด วิธีปฏิบัติที่ดีในการก ากับดูแล และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในประเด็น Sustainable Campus 
กับวิทยากรที่เข้าร่วมประชุม ISCN 2013 และวิทยากรระดับสากลและระดับประเทศที่มีชื่อเสียงในวงการ
สิ่งแวดล้อมไทย รวมทั้ง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าในด้านความยั่งยืน  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๖/๒๐ 

  ทั้งนี้ หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ดังกล่าว ขอให้แจ้งไปยังส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว 
๗๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ University 
Governance Programme The 4th UGP Forum : มหาวิทยาลัยเพ่ือความยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์  “A Creatively 
Sustainable University”  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘(๑๖)/๒๕๕๖  
  
         สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่  ๘(๑๖)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖  
  
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ โดยไมมี่การแก้ไข  

 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๘(๑๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘(๑๖)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต         
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ๒) กรรมการและเลขานุการ          
สภาวิชาการ  ๓) กองคลัง  ๔) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน โดยแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๗/๒๐ 

                ๓.๒  ความคืบหน้าโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง 

 
         สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จังหวัดล าปาง  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง จ านวนที่ดิน ๒๖-๑-๐๘ ไร่ โดยขอสินเชื่อจากธนาคาร   
มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัตวิงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย จ านวน ๒๔๖,๖๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหก
ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจดจ านองเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อและจดจ านองเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 ส าหรับการด าเนินการในระยะแรกนั้น มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการตามโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็น ๒ ส่วนคือ ๑. พ้ืนที่จ านวน ๑๐ ไร่ ส าหรับจัดการเรียนการสอน ๒. พ้ืนที่จ านวน ๕ ไร่ ส าหรับพ้ืนที่ธุรกิจ โดยมี
การด าเนินงานดังนี้ 

(ก) ส่วนจัดการเรียนการสอนและพ้ืนที่พักอาศัย (๑๐ ไร่) 
 โครงการย่อยที่ ๑ การปรับปรุงอาคารส านักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง           
เป็นอาคารส านักงานและห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษา               
ปีที่ ๑-๖ จ านวน ๑๐ ห้องเรียน เพื่อรองรับนักเรียนรุ่นแรก จ านวน ๑๒๐ คน มีห้องสมุดและห้องประกอบอ่ืนๆ                  
ครบรวมทั้งห้องประชุมส าหรับนักเรียนและครู 
 โครงการย่อยที่ ๒ ก่อสร้างห้องน้ าใหม่ บริเวณด้านข้างของอาคารส านักงานเป็นห้องน้ าของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และ บุคลากรที่มาใช้ห้องประชุมและบุคลากรทั่วไป เป็นห้องน้ าขนาด ๑๐ ห้องเล็ก                
แยกชาย-หญิง ทั้งในส่วนของนักเรียนและบุคลากร 
 โครงการย่อยที่ ๓ ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการอาหารเพ่ือใช้เป็นครัวและพ้ืนที่ปฏิบัติการด้านอาหาร
เป็นอาคาร ๒ ชั้น ขนาด ๑๐X๓๐ เมตร ใช้พ้ืนที่ด้านหลังอาคารส านักงาน (โครงการย่อยที่ ๑) มีทางเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารส านักงานกับอาคารห้องประชุม          
 โครงการย่อยที่ ๔ การปรับปรุงอาคารห้องประชุมและโรงอาหาร โดยอาคารห้องประชุมเดิมเป็นอาคาร 
๒ ชั้น ชั้นล่างโล่ง ชั้นบนเป็นห้องประชุมขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง ปรับปรุงห้องประชุมและห้องน้ าชั้นบนใหม่ให้มีพ้ืนที่
ขนาด ๑๘๐ ที่นั่ง เพ่ิมเติมห้องน้ าและตกแต่งภายในใหม่ ส าหรับพ้ืนที่ชั้นล่างเดิมเป็นพ้ืนที่โล่ง ปรับปรุงกั้นห้อง
ใหม่เป็นห้องอาหารส าหรับนักเรียนและบุคลากร 
 โครงการย่อยที่ ๕ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก เพ่ือใช้ส าหรับเป็นที่พักของผู้บริหารและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงอาคารบ้านพักที่มีอยู่เดิมจ านวน ๕ ชุด ปรับปรุงชุดที่ ๕ ด้านในสุดเป็นอาคาร
บ้านพักจ านวน ๔ ยูนิต 

(ข) ส่วนพื้นที่ธุรกิจ (๕ ไร่) 
 การปรับปรุงพ้ืนที่บ้านพักจ านวน ๔ ชุด เพ่ือใช้เป็นร้านค้าต่างๆรวมทั้งการเปิดให้ร้านอาหารฟาสท์ฟูด 
เข้ามาร่วมด าเนินกิจการ (Kentucky Fries Chicken) เพ่ือให้เป็นส่วนบริการ และท ารายได้มาสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๘/๒๐ 

(ค) การปรับปรุงพื้นที่ด้านภูมิสถาปัตย์ 
 ปรับปรุงพ้ืนที่ของส่วนจัดการเรียนการสอนให้มีความสวยงามและแยกออกจากส่วนพ้ืนที่ธุรกิจ               
ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ส่วนประกอบต่างๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในระยะแรก 
 นอกจากนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑ (๔๗)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ/ประเด็นค าถาม ดังนี้ 
 ๑. รายได้จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ การอบรมระยะสั้น กิจกรรมอ่ืนๆ และด้านการพาณิชย์ 
(Commercial) ที่เป็นรายได้ที่ยั่งยืน สามารถรองรับค่าใช้จ่ายของภาระหนี้ (debt service) เพียงพอในแต่ละ
เดือนหรือไม ่
 ๒. ควรมีการจัดท าการตลาดอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม หรือจ้างมืออาชีพ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการหา
รายได้ เช่น การเตรียมความพร้อมของทีมงานการตลาด เพ่ือหารายได้จากงานกิจกรรมอ่ืนๆ หรือการรับจัดการ 
เรื่องการบริการอาหารการกินและเครื่องดื่ม (catering) พร้อมทั้งควรเป็นตลาดเชิงรุก แบบมืออาชีพจริงๆ  

๓. ควรมีการส่งเสริม/จัดกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุก เพ่ือให้ประชาชนรับรู้  รู้จักและเข้ามาสัมผัส  
สวนดุสิตมากขึ้น เช่น 

    ๓.๑ ขายผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเอง เช่น เนย หรือ อ่ืนๆ สู่ตลาด/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ใกล้เคียง เช่น ล าปาง เชียงใหม่ เป็นต้น 

   ๓.๒ จัดกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เช่น จัดตลาดนัดกลางคืนเปิด
ท้ายขายของ/ขายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ในอีกรูปแบบหนึ่ง 
 ๔. ควรหาความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือ หน่วยงานที่สนใจจะด าเนินการร่วมทุนท าหอพักส าหรับ
นักศึกษา โดยวางกลยุทธ์/เงื่อนไขท่ีดึงดูดนักลงทุน และ/หรือ การจัดกิจกรรมระดมทุน 
 ๕. ควรมีการเก็บรายได้จากร้านค้าที่เข้ามาเช่าพ้ืนที่ โดยแบ่งการจัดเก็บรายได้เป็นช่วงเวลา เช่น             
ช่วง ๖ เดือนแรก มีการจัดเก็บรายได้ในอัตราหนึ่ง และในช่วง ๗-๑๒ เดือน มีการจัดเก็บรายได้ในอีกอัตราหนึ่ง 
อาจเป็นอัตราไม่สูงนักในปีแรก เพ่ือสะท้อนว่าน่าสนใจลงทุน 
 ๖. ควรมีการวางแผนและความสอดรับกับภารกิจหลักของสถาบันระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
เสนอของงบประมาณในส่วนของนักศึกษา พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
 ๗. ขอให้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน ในกรณี worst - case scenario ว่ามีแผนรองรับอย่างไร 
 ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจะน าไปพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอต่อไป  
   

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
               ๔.๑  (ร่าง) นโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) นโยบายการก ากับดูแล
ตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๙/๒๐ 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบาย
การก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชถัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อจัดท านโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสภามหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน  โปร่งใส            
มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในบริบทต่าง ๆ 
  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต         
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปเพ่ือสนองตอบต่อหลักการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ                     
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย          
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หลักธรรมาภิบาล นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) และการบริหารความต่อเนื่องสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ โดยมุ่งเน้นและเพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง   
               นโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกอบด้วย  
   ๑. มุ่งม่ันในการปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
   ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลัก         

ธรรมาภิบาล 
   ๓. มุ่งเน้นการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

ยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย 
     ๔. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
     ๕. สนับสนุนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
สม่ าเสมอ  
   ๖. ส่งเสริมการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม    
     ๗. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) นโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรเพ่ิมนโยบายการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดแนวทางการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัย จากกรอบการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
 ๒. มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้
หรือไม ่
 ๓. ขอให้ปรับแก้ไขค าน า ข้อความ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก้ไขเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๐/๒๐ 

 ตอบชี้แจง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวตอบชี้แจงว่า นโยบาย
การก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๑ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหน้าที่  ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ไว้แล้ว 
ส าหรับนโยบายหรือแนวทางการด าเนินการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย
จัดตั้งส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐตาม ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... ได้ก าหนดให้มีส านักงานสภามหาวิทยาลัยแต่
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... มี
ความเห็นว่าภาระหน้าที่ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับคณะแล้วยังไม่สามารถเทียบเท่าคณะได้ 
มหาวิทยาลัยจึงจะจัดตั้งเป็นกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้ส านักงานมหาวิทยาลัย  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ นโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                ๔.๒ การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ วรรคสอง ให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกคนหนึ่งเป็นประธาน 
และให้ประธานเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคน เป็นรองประธาน และเลขานุการอย่างละหนึ่งคนตามล าดับ 
   ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๗)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเลือก พลเอกเมธี สมุทรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้ง พลเอกเมธี  สมุทรักษ์  เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

                ๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย   
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๑/๒๐ 

     ตามที่ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่ งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต             
ว่าด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ วรรคสอง           
(๒) นั้น  
        อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้สรรหาและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วแต่กรณีแทนโดยน าความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธานหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และวรรคสอง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรค
หนึ่งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
            ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย" ประกอบด้วย 
      (๑)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
     (๒)   ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
      (๓)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
     (๔)   ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสี่คน 
              ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
     การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเวลาหกสิบวันก่อนที่ประธานและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวันหลังจากประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการได้มาในส่วนของกรรมการ
ตามข้อ (๒) และ (๓) เรียบร้อยแล้ว  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
   ๑. เสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ข้อ ๗ (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน และ (๔) ผู้แทนจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสี่คน 
   ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนาม
ดังนี้ 

๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
๒. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. ดร.จักรพรรดิ  วะทา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๒/๒๐ 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ     ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร   กรรมการ 
๓. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์     กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ   กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์   กรรมการ 
๖. นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร    กรรมการ 
๗. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด     กรรมการ 
๘. ดร.จักรพรรดิ  วะทา      กรรมการ 
๙. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย      กรรมการ 
๑๐.  ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ     เลขานุการ 

 
                ๔.๔ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจรณาเลือกและแต่งตั้ง
บุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามท่ี ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่ง
คณบดี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ท าให้ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยว่างลง เพ่ือให้เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงมีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
๒๔๒๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
   คณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมีมติเสนอชื่อผู้เข้ารับการ
สรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์    
   ๒. รองศาสตราจารย์ประกฤติ พูลพัฒน์ 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
จ านวน ๑ คน เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาการลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ที่ประชุมมี
มติให้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นการลงคะแนนลับ และ
กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น ๒๐ คน  
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
 ๑. ดร.จักรพรรดิ  วะทา 
 ๒. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 
 การเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง มีการออกเสียง
ลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๓/๒๐ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์      ๐ คะแนน 
 ๒. รองศาสตราจารย์ประกฤติ  พูลพัฒน์     ๑๙ คะแนน 
 ๓. งดออกเสียง          ๑ คะแนน   
 การเลือกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่ งครั้ ง  โดยที่ประชุมเลือก              
รองศาสตราจารย์ประกฤติ  พูลพัฒน์  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๙ เสียง ให้เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
  มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนนเลือกและแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ประกฤติ  พูลพัฒน์ ด ารง
ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
                ๔.๕ โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น” จ านวน ๓ แห่ง 
  
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้และ
วิจัยท้องถิ่น” จ านวน ๓ แห่ง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เตรียมพร้อมเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.....  และต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ องค์ความรู้ งานวิจัย และพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่พัฒนางานต่างๆ ด้วยสมรรถนะของตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการพัฒนางานวิจัยอย่างเด่นชัด และยังถือเป็น
ภาระงานส าคัญของบุคลากรสายวิชาการ โดยได้เริ่มต้นที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่นในการจัดท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร
ระยะสั้นต่างๆ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในด้านงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะน าศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้เพ่ือสร้างความอยู่รอดให้กับมหาวิทยาลัย   
จึงน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวิจัย
ท้องถิ่น จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
   ๑. ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นหนองคาย  
   ๒. ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นอุบลราชธานี 
   ๓. ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นพิษณุโลก 
 
   โดยศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการด าเนินงานเพ่ือจัดท างานวิจัย
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น การบริการวิชาการเพ่ือชุมชน การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น และการฝึกอบรม
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บางส่วนเพื่อด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ โดยทางศูนย์การเรียนรู้
และวิจัยท้องถิ่น ได้มีการด าเนินงานและมีการวางแผนงานในอนาคต ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๔/๒๐ 

ล าดับ ศูนย์การเรียนรู้ฯ งานที่ได้ด าเนินการ งานที่ก าลังจะด าเนนิการ 

๑. หนองคาย ๑. โครงการอบรมในหลักสตูรต่างๆ และทัศน
ศึกษาดูงานท้ังในประเทศ และต่างประเทศ  
รวมทั้งโครงการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีรายได้
โดยรวม ๗๐,๕๓๑,๑๐๐ บาท (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ต่อเนื่อง ๒๕๕๗) และ
น ารายได้เข้ามหาวิทยาลัยส่วนกลาง เป็น
จ านวนเงิน ๗,๐๕๓,๑๑๐ บาท 
๒. โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) 
ในส่วนของการจัดการศึกษา 
 

๑. โครงการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
และทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
๒. โครงการวิจัยเชิงส ารวจให้กับกลุ่ม 
อบจ. ทต. และ อบต. 
โดยมรีายได้เริ่มต้นประมาณ  
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

๒. อุบลราชธาน ี     ศูนย์ฯ ได้ให้บริการวิชาการ จัดการ ศึกษา 
และเป็นที่ปรึกษาเน้นกลุ่มนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ ฯ (รมป.) 

    โครงการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ 
อปท. 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
    โดยมี ร ายได้ เ ริ่ ม ต้ นป ระมาณ 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี
 

๓  พิษณุโลก ๑. ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น และโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) รวมทั้งจัดท า
โครงการวิจัยเชิงส ารวจกับ ทต. และ อบต.ใน
ท้องถิ่น รวมรายได้เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท 
และน าเงินเข้ามหาวิทยาลัยส่วนกลาง เป็น
จ านวนเงิน ๙๙,๔๐๐ บาท  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) 
๒. โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) 
ในส่วนของการจัดการศึกษา   
๓. งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ประเภท
ผลงานวิจัยในระดับชาติ จ านวน ๓ งาน และ
งานวิจัยอื่นๆ โดยได้รับเงินจัดสรรทุนวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นจ านวนเงิน 
๙๔๖,๐๐๐ บาท  
 

๑. โครงการส ารวจความพึงพอใจ จัดท า
ให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น 
๒. จัดอบรมด้านการศึกษาปฐมวัย 
๓. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
๔. งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
เพื่ อน า เสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ 
    โดยมี ร ายได้ เ ริ่ ม ต้ นประมาณ 
๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี 

 
   และเอกสารประกอบการพิจารณา โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น 
จ านวน ๓ โครงการ ดังแนบ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น 
จ านวน ๓ แห่ง 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๕/๒๐ 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. ควรแสดงรายละเอียดตัวเลขงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ให้เห็นภาพรวมโดยแต่ละศูนย์การเรียนรู้

และวิจัยฯ ควรจัดท าให้มีรูปแบบเดียวกัน และมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการหรือวางแผนไว้หรือไม่ซึ่งหากมีการ
ด าเนินการในส่วนนี้ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในโอกาสต่อไป   

๒. ขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา เช่น งบประมาณที่เป็นส่วนต่างของรายรับ -รายจ่าย 
ในส่วนที่น าเข้ามหาวิทยาลัยมีรายได้เท่าไร ถ้าแสดงตัวเลขให้เห็นในแต่ละปี หรือระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี                
มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ค่าเช่าพ้ืนที่หรือซื้อที่ดิน ก็จะท าให้เห็นภาพชัดเจนมากข้ึน 

๓. มหาวิทยาลัยมีการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบหรือไม่เนื่องจาก ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น
หนองคาย และอุบลราชธานี เป็นพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมือนกัน และในอนาคตหากมีความต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีความพร้อม
หรือไม ่

๔. การลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองหนองคายมีระยะเวลาเพียง ๒ ปี น้อยไปหรือไม่  
๕. ขอให้ปรับแก้ไข ตารางที่ ๔ โครงการ/งานที่ก าลังด าเนินอยู่และจะด าเนินงานต่อไปในระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อเนื่อง ๒๕๕๗ โดยให้ปรับแก้ไขให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น การอบรมและดูงาน 
ระหว่างวันที่ ....จนถึงวันที่ .... เป็นต้น 

๖. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อ
กับประเทศพม่า และประเทศจีน หากมหาวิทยาลัยด าเนินการโดยจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นมหาวิทยาลัย
แรกท่ีให้ความส าคัญระหว่างประเทศ  
 
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ตอบชี้แจงสรุปไดว้่า 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น ทั้ง ๓ แห่ง ซ่ึงไม่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้ง
ขึ้นมาใหม่ เช่นศูนย์พิษณุโลก เดิมเป็นศูนย์การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเคยจัดการเรียนการสอน แต่ได้มีการปรับยุบ
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยได้มี
การด าเนินงานตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา โดยมีศูนย์ประสานงานวิชาการเพ่ือด าเนินการโครงการฯ ดังกล่าวซึ่งมหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมทางด้านสถานที่และบุคลากร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ 
ส าหรับการแบ่งพ้ืนที่การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นหนองคาย ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนเหนือ) และศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นอุบลราชธานี ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้)  
 ส าหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษา ฯ กับเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นโครงการความ
ร่วมมือฯ ที่ลงนามเพียง ๒ ปี เนื่องจากพ้ืนที่ ที่มหาวิทยาลัยเช่าจะสิ้นสุดในระยะเวลา ๒ ปี และหลังจากนั้นจะ
ย้ายไปด าเนินการที่ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นหนองคาย ที่เป็นพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระยะเวลาไม่
เกิน ๒ ปี ในการพัฒนาพ้ืนที่ และการจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานเป็นไปตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ที่ก าหนดขึ้น มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการโดยด าเนินการตามเงื่อนไขที่ อบต. ก าหนด           
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับรายได้ร้อยละ ๒๐ และข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในเรื่องงบประมาณ จะร่วมหารือกับ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา ในการปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๖/๒๐ 

 มติ  ที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ  โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น” จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นหนองคาย  ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้และวิจัย
ท้องถิ่นพิษณุโลก 
 
                ๔.๖ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

กับ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม 
  
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการ
ติดต่อประสานงานจาก Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม เพ่ือจัดท าโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
อาจารย์เป็นอย่างมาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ
ได้เพ่ิมขึ้น ในการนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบของบันทึกความตกลงของมหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบเดียวกันและควรมีการตรวจสอบ
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่จะท าความร่วมมือว่า กพ. รับรองหรือไม่   
 ๒. มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือแล้ว ควรติดตามกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการว่าเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่หากพบว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยควรมีการทบทวน 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้รอบคอบในการท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน ซึ่งในการท าบันทึกข้อตกลง
มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
 ๔. ควรมอบหมายกองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของ Memorandum of Agreement เนื่องจาก
ความร่วมมือดังกล่าวมีผลทางกฎหมาย 
 ๕. เอกสารโครงการฯ ที่น าเสนอเป็น Memorandum of Agreement ซึ่งเป็นบันทึกความตกลงที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงควรปรับเป็นบันทึกข้อตกลงในลักษณะ Memorandum of Understanding  
 
 ตอบชี้แจง 
 ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร ในฐานะคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กับ Hoa Sen University 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๗/๒๐ 

ประเทศเวียดนาม เป็นการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกประสบการณ์ จุดที่น่าสนใจคือ 
Hoa Sen University ได้ท าความร่วมมือกับ Auckland University of Technology (AUT) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการท าหลักสูตรร่วมกัน ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
ละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะมีการลงนามความร่วมมือ ส าหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ในแต่ละ
โครงการจะมีรูปแบบการลงนามความร่วมมือที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการด าเนินงานของแต่ละ
โครงการความร่วมมือ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประมาณ 
๕๐ โครงการ หากเป็นการลงนาม Memorandum of Agreement ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายกองกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการฯ ก่อนเสนอลงนามความร่วมมือ  
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กับ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม 
 
                ๔.๗ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

  
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔           
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร  
๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้ลาศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์อัญชุลี สุวัฑฒน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จาก อาจารย์อัญชุลี สุวัฑฒน            
เป็น อาจารย์สุนทร  เทียนงาม  ในการนี้  ได้น าเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่  ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จาก อาจารย์อัญชุลี สุวัฑฒน เป็น อาจารย์สุนทร  
เทียนงาม เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากอาจารย์อัญชุลี  สุวัฑฒน เป็นอาจารย์สุนทร เทียนงาม เพ่ือเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๘/๒๐ 

                ๔.๘ การขายท่ีดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื้อที่ ๑๑-๑-๒๕ ไร่  
ต าบลห้วยทรายเหนือ (บางควาย) อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

  
          สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขายที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื้อที่ ๑๑-๑-๒๕ ไร่ ต าบลห้วยทรายเหนือ 
(บางควาย) อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดซื้อที่ดินโฉนดที่ ๕๖๑๖ เลขที่ดิน ๑๓ หน้าส ารวจ 
๓๔๙ ต าบล ห้วยทรายเหนือ (บางควาย) อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ตามเอกสิทธิ์ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕ 
ตารางวา จัดซื้อโดยวิธีพิเศษโดยการยื่นเรื่องเสนอราคาซื้อกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยเงินโครงการพิเศษ 
(รมป.) จ านวนเงิน ๓๕,๖๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้โอน
กรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ต าแหน่งที่ดินตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ฝั่งชะอ า ห่างจากศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร (ปัจจุบันยังไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์)  
   เหตุผลในการซื้อที่ดินแปลงนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัย เห็นว่าพ้ืนที่จัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน ที่มีอยู่คับแคบไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการ (ที่ราชพัสดุ 
ปข. ๕๑๘ เนื้อท่ี ๒๔๐ ตารางวา พร้อมอาคารเรียน ๑ หลัง) และต้องอาศัยพ้ืนที่และอาคารของสถาบันการบิน
พลเรือนเพ่ิมเติมท าให้ไม่สะดวกประกอบกับในการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (รมป.) ต้องการพื้นที่ในการรองรับการจัดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ส าหรับการ
พัฒนาที่ดินให้เป็นพ้ืนที่รองรับการจัดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ จึงยังไม่มีการเข้าใช้
ประโยชน์ 
   บริษัทชณภา เรสสิเดนซ์จ ากัด มีความประสงค์ที่จะซื้อที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนดุสิต โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๑๖ เลขที่ล าดับ ๑๓ หน้าส ารวจ ๓๔๙ ระวาง ๔๙๓๔//๐๒๙๘-๑๖ ต าบล              
ห้วยทรายเหนือ (บางควาย) อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่ ๑๑-๑-๒๕ ไร่ในราคาไร่ละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) 
   มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมรองอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การ -
ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) โดยที่
ประชุมมีความเห็นว่าปัจจุบันพ้ืนที่นี้ยังไม่ได้มีการใช้ท าประโยชน์ สมควรขายเพ่ือน าเงินส่วนที่เหลือจากการใช้
คืนโครงการ รมป. แล้วมาพัฒนาพื้นที่จัดการศึกษาต่อไปโดยใช้วิธีการขายทอดตลาด ก าหนดราคาขายทั้งแปลง         
ขั้นต่ า ๑๑๓,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้ซื้อจะต้องเป็น
ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งหมด ในการนี้ จะน าเงินที่ขายได้คืนโครงการ รมป. จ านวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท และดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ราคาประเมินรวม ๑๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้าน
ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   ส าหรับที่ดินในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหินนั้น ให้ใช้
พ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.๔๒๔ (เนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่) ซึ่งอยู่ติดกับพ้ืนที่จัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหินปัจจุบัน (รายละเอียดตามรายงานการประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กรมธนารักษ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพอากาศ และ
กรมการขนส่งทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๙/๒๐ 

                           จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขายที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เนื้อท่ี ๑๑-๑-๒๕ ไร่ ต าบลห้วยทรายเหนือ (บางควาย) อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ การขายที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื้อที่ ๑๑-๑-๒๕ ไร่ ต าบลห้วย
ทรายเหนือ (บางควาย) อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และให้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคญัดังนี้ 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการประชุมบุคลากรเพ่ือเชื่อมโยง
นโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การ -
เรียน เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี (ที่มีหลักสูตรเปิดสอนอยู่ที่ศูนย์) 
และผู้ช่วยอธิการบดีได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษา รวมทั้งจัด
ประชุมบุคลากรของศูนย์การศึกษาในแต่ละแห่ง เพ่ือรับทราบปัญหาชี้แนะแนวทางและหารือการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพในการด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาในทุก ๆ ด้านให้มากยิ่งข้ึน โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยมและประชุมบุคลากรฯ ดังนี้ 
 

ล าดับ วันที่ตรวจเย่ียม ศูนย์การศึกษา 
๑. วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การเรียนระนอง ๒ ศูนย์การเรียนรางน้ า 
๒. วันท่ี ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
๓. วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
๔. วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 
๕. วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
๖. วันท่ี ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 

  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
                ๖.๑ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี 
 
    สรุปเรื่อง  พลเอกเมธี สมุทรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๒๐/๒๐ 

   ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๖)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี       
ซึ่งจัดร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๑ พรรษา 
และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ในการดูแลพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ลุ่มน้ า ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖                  
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
   ในการนี้ จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ-
เกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
   
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา
มหาราชินี 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป   
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


