
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคมน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

_______________ 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒. นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๕.  นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙.  นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ  อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       กรรมการสภา 
๑๓. พลเอกเมธี สมุทรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
     กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล   ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๒. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๒/๒๓ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. ดร.วรานี    เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๓. ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๔. ดร.ญาลิสาฐ์   ต้นสอน  รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕. นางสาวสุวิมล   แมตสอง  รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
    ดร.บุญลือ  ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้องแจ้งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
             ๑.๑ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฒราช สกลมหาสังษปรินายก 
 (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ 
 
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
สิ้นพระชนม์ เนื่องจากการติดเชื้อในพระกระแสโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชส านัก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศขอความร่วมมือองค์กรอิสระทุกแห่งด าเนินการโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ 
 ๑. ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่งลดธง
ครึ่งเสามีก าหนด ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๒. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจไว้
ทุกข์ มีก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
 

ดร.บุญลือ  ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารร่วม
ยืนแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๓/๒๓ 

 ๑.๒ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและการลากออกจากต าแหน่ง 
   กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และการลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖ 
    ในการนี้ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 
๗ ให้หสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” ในการนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นไป
ตามรายชื่อเดิมที่เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และการลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว 
 
 มติ  ที่ประชุม รับทราบ และ แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 ๑.๓ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว ๙๙๓ 
   ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตร 
   และศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือชะลอการเปิด
หลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินโครงการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ศูนย์การจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มีผลการประเมินในระดับไม่ผ่านถึงร้อยละ ๖๕ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพและ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๔/๒๓ 

มาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  จึงด าเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการตรวจ
ประเมินฯ อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการน าเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 
    ส านักงนคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา 
กลั่นกรองพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างเคร่งครัดและขอให้ชะลอการเปิด
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและศูนย์ใหม่ออกไปก่อน เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการโดยสถาบันอุดมศึกษาจะได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มารฐานฉบับปรับปรุงใหม่ 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว๙๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตร
และศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  
น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วย ได้มีหนังสือจากส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เชิญมหาวิทยาลัยเข้าชี้แจง
และให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่าง
กฎหมาย  เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารรัฐสภา ๓ รัฐสภา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมชี้แจงเรียบร้อยแล้ว  และมีก าหนดการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   เรื่องแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ า 
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 
น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชา เรื่องแผนแม่บท
ในการบริหารจัดการน้ า โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ รัฐบาลได้จัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ า  และก าหนดให้มีการ
เปิดรับข้อคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง นั้น  ส านักนายกรัฐมนตรี โดยการประชุมของ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๕/๒๓ 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  
เพ่ือด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ิมเติม ๔๑ จังหวัด  เพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน าอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญาอุทกภัยของประเทศไทย  เพ่ือสร้างคว ามร่วมมือ
ระหว่างส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กับ สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดท าการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เรื่องแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ า 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดันี้ 
 ๑. การจดัท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรเชิญผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องน้ าร่วมรับฟังและให้
ข้อเสนอแนะ เช่น กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน เป็นต้น 
 ๒. ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์หรือนักวิจัย เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพ่ือน ามาบูรณาการเป็นงานวิจัย ซึ่งการ
เก็บข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินการเรื่องอ่ืนต่อไป 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรน าเรื่องดังกล่าวมาต่อยอดเพ่ือใช้ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่อง 
แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ า สรุปได้ดังนี้ 
 จากการด าเนินงานพูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที  ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สามารถด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้อย่างเป็นมืออาชีพ และได้รับมอบหมายให้ร่วมท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยได้ท างานร่วมกับสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ใหม่  จากความร่วมมือกับสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย  จึงท าให้มหาวิทยาลัยมี
ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อาจารย์ที่เป็นวิทยากรบรรยาย จะได้รับใบรับรองวุฒิบัตรขึ้นบัญชีเป็นวิทยากร
ระดับชาติ ซึ่งส านักนายกรัฐมนตรี ได้ลงทะเบียนไว้ จ านวน ๒๐๐ คน และเมื่อโครงการดังกล่าว ด าเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช๐๑.ว๙๓๗/๒๕๕๖ 
   ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 
   โครงการ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒” 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ 
ที่ สคช๐๑.ว๙๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ 
“มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒”  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๖/๒๓ 

    ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ส านักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมาคม
ธรรมศาสตร์ เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และโครงการฉลาดท าบุญ
ด้วยจิตอาสา เครือข่ายพุทธิกา ได้ก าหนดจัดโครงการ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒ : ทิศทางและ
กระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคาอาเซียน” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เพ่ือสร้างพ้ืนที่แลกเปลียนเรียนรู้
ประสบการณ์ กิจกรรม รูปแบบ และกระบวนการท างานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานด้านอาสาสมัคร รวมทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมงานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านอาสาสมัคร รวมทั้งการเรียนรู้ประสบกาณณ์ส่งเสริมงานอาสาสมัคจากสถาบัน 
และองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย และ
องค์กรด้านอาสาสมัครในการส่งเสริมประสบการณ์อาสาสมัครแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันพัฒนากลไกและ
ระบบสนับสนุน เพ่ือขยายผลสู่การสร้างพลเมืองอาสาสมัครเพ่ือสันติภาพของไทยในสังคมอาเซียน 
    การจัดงานครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากงาน “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งาน
อาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ซึ่งมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งมี
การส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น และสร้างความตระหนักรู้ถึงการให้และการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเอ้ืออาทร
เป็นส่วนส าคัญของการสร้างสันติภาพในประเทศและในระดับภูมิภาค 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช๐๑.ว
๙๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “มหกรรมจิตอาสาใน
สถาบันการศึกษา ปี ๒” 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหาร และด้าน
วิชาการ  โดยให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โครงสร้างการบริหาร
ของส านักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยการก ากับดูแลของรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่มีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อย 
ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองกฎหมาย กองอาคารสถานที่ 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่สนับสนุน 
ให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
    การบริหารภายในส านักงานอธิการบดีอยู่ภายใต้การก ากับของแผนปกิบัติราชการ
ประจ าปีมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมี
การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่แต่งตั้ง



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๗/๒๓ 

โดยอธิการบดี มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังมีการรายงานผล
การด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยโดยผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส านักงานอธิการบดี โดยน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เรียบร้อยแล้ จึงน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยขน์ส าหรับปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. รายงานผลการด าเนินงานฯ ในรูปแบบ EdPEx เป็นการน าเสนอที่ดีจึงควรเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้รับทราบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๒. ลักษณะการสื่อสารของส านักงานอธิการบดี ที่เป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว ควรพัฒนาให้เป็นการ
สื่อสารสองทาง 
 ๓. ควรน ารายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
 ๔. ควรแจ้งหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการต่ ากว่าเป้าหมาย
ต่ า เพ่ือหน่วยงานจะได้รับทราบและปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖         
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖  
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๘/๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
              ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต         
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักกิจการพิเศษ กองนโยบายและแผน กองกฎหมาย กลุ่ม
งานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๓.๒  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
  ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่           
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าไปปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้นและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามที่ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. ขอให้น า (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
มาพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๒. ควรจัดท าข้อมูลสรุปเนื้อหาที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือง่ายต่อการพิจารณา 
 ๓. ควรเพิ่มเติมภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอยังมีเนื้อหาน้อย 
 ๔. ควรน าเสนอตัวเลขของค่าเป้าหมายและการเพิ่มระดับของค่าเป้าหมายในแต่ละปี เพ่ือจะได้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๙/๒๓ 

 ๕. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีทักษะในวิชาชีพและ
สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับ แต่ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ข้อที่ ๓, ๖ และ ๗ เป็นการระบุถึงร้อยละของบุคลากร
แต่เนื่องจาก ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะมีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ และ ๕ ซึ่งเน้นเรื่องของบุคลากรหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
 
 ค าชี้แจง 
 ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร  ในฐานะคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวชี้แจงว่า ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์ให้บัณฑิตในสาขาวิชาอัตลักษณ์มี
ความช านาญ ซึ่งการที่บัณฑิตจะมีความช านาญได้จะต้องมีอาจารย์หรือบุคลากรที่มีความช านาญที่โดดเด่นและ
ได้รับการยอมรับในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นตัวชี้วัดเป้าประสงค์จึงน่าจะใช้ได้กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
การผลิตบัณฑิตและบุคลากร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กล่าวชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า เนื่องจากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น แผนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และยุทธศาสตร์ประเทศ รวมทั้งกระบวนการที่มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนา  จึงท าให้
กระบวนการในการจัดท ารายละเอียดของแผนกลยุทธ์ฯ ที่จะต้องมีความสอดคล้องกันทั้งหมดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน จึงขอน า (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และน าเสนอเป็น
วาระสืบเนื่องอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุม รับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ ในการน าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจ าปีงบปราณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นวาระสืบเนื่องเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ แผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ 
๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามท่ี ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ “ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สภาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตราก าลัง ระยะ ๔ ปี (หรือกว่านั้น) โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์
ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่
ต้องการเป็นรายวิชา เป็นรายปี” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคล
ของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและให้ปฏิบัติงานต่อ 
   ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาแผนอัตราก าลังฯ ดังกล่าว โดยได้ผ่าน
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การพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไขจากคณะกรรมการแล้ว ส าหรับอัตราก าลังที่ขาด มหาวิทยาลัยสามารถบริหาร
จัดการได้โดยไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาอัตราก าลังเพิ่ม 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) มหวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 
 ๔.๒ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   รอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

 รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) เป็นการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ โดยใช้แบบ
ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒) ด้านการปฏิบติงานโดยใช้              
หลักธรรมาภิบาล ๓) ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน ๒๒ คน1 ได้รับข้อมูลตอบกลับ จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และน าผลมาวิเคราะห์
โดยใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และน ามาเทียบ
กับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อค าถาม  
   สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก (μ =๔.๔๘ =๐.๕๗) โดยด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย สูงเป็นอันดับ ๑ ด้านการ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สูงเป็นอันดับ ๒ และด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย สูงเป็นล าดับสุดท้าย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในล าดับมากที่สุด (μ =๔.๖๒ =๐.๕๑) โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม           
สภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต และให้ความส าคัญต่อการเก็บรักษาความลับและไม่น าข้อมูลภายในไปเผยแพร่ หรือ
ใช้เพ่ือประโยขน์ส่วนตน เป็นอันดับสูงสุด และการเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถามและให้ค าแนะน ารวมทั้ง
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สูงเป็นอันดับสุดท้าย 
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   ๒. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภาพรวมทั้ง ๑๐ ข้อ กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในล าดับมากที่สุด (μ =๔.๕๘ =๐.๕๑) โดยมีการปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน       
(หลักประสิทธิผล: Effectiveness) และการตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของที่ประชุม โดยค านึงถึงประโยขน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ: Consensus Oriented) เป็นอันดับสูงสุด และการสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้ประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (หลักการมีส่วนร่วม: 
Participation) สูงเป็นอันดับสุดท้าย 
 ๓. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภาพรวมทั้ง          

๓ ด้าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (μ =๔.๓๔ =๐.๖๔) โดยด้าน        
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นอันดับสูงสุด และด้านการก าหนดนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ เป็นอันดับสุดท้าย 
 ตอนที่ ๒ จุดเด่น ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖  ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 ๑. จุดเด่น 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นสภามหาวิทยาลัยที่มีคณะกรรมการฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น        
ที่สอดคล้องกัน ที่ประชุมมีการให้เกียรติและเคารพกฎ กติกา มารยาท อย่างมีเหตุมีผล บรรยากาศของการประชุม             
มีความราบรื่น และไม่มีผลประโยชน์ที่ส่อไปในทางเอ้ือประโยชน์ปรากฎให้เห็น ซึ่งเห็นสมควรยึดถือและปฏิบัติต่อไป 
 ๒. ด้านการประชุม 
 ๒.๑ ขอให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรนอกสถานที่ เช่น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
สุพรรณบุรี ล าปาง หรือตรัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงานและยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงาน           ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 ๒.๒ ระเบียบวาระการประชุมมีจ านวนมากท าให้มีเวลาในการอภิปรายน้อย 
 ๒.๓ การเตรียมข้อมูลในวาระการประชุม ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีประโยชน์ต่อการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๔ ในการประชุมควรมีการน าเสนอประเด็นเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุน ให้
กรรมการได้พิจารณาสะท้อนความคิดเห็นซึ่งจะท าให้ได้แนวคิด แนวปฏิบัติที่แปลกใหม่เพ่ิมข้ึน 
 ๒.๕ ควรหลีกเลี่ยงการเสียเวลาส าหรับงานประจ ามากเกินไปควรให้เวลาในการก าหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
 ๒.๖ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในแต่ละครั้งควรเชิญนักศึกษาที่มีผลงาน และชื่อเสียงที่ ได้รับรางวัล 
เข้าร่วมในการประชุม เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวชื่นชมและให้ก าลังใจ   
 ๓. ด้านการบริหารจัดการ 
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 ๓.๑ ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
เพ่ือการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ การเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล                
หรือน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มาวิเคราะห์แล้วเผยแพร่ ให้ผู้ที่สนใจและประชาคมสวนดุสิต ได้รับทราบ      
โดยอาจจัดท าในรูปแบบของวารสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ๓.๓ ควรมีการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
 ๓.๔ ควรมีแผนในการก ากับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๕ ควรมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างสภามหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา 
 ๓.๖ ควรมีการสื่อสารกิจกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
เช่น เว็บไซค์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
 ๓.๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร (ทีมอธิการบดี) ควรมีการ Retreat การประชุมเพ่ือ
เตรียมการและตกลงวิธีท างาน (ทั้งในและนอกห้องประชุม) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
 ๓.๘ ควรมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้ทันสมัยและตรงต่อกฎเกณฑ์และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป 
 ๓.๙ เสนอให้ก าหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศและทันสมัยใหม่ ๓ มิติ คือ 
  มิติที่ ๑ การระดมผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการการศึกษา เป็นองค์คณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย       
และการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  มิติที่ ๒ การสรรหาบุคคลให้มีคลื่นลูกใหม่ทดแทน ในสัดส่วนที่มีความเหมาะสม ไม่ว่าคลื่นลูกใหม่จะมี
ความอาวุโส หรือพ้นจากต าแหน่งหน้าที่แล้ว แต่ยังมีความสามารถมากด้วยประสบการณ์ และมีลูกศิษย์จ านวนมาก                  
ซึ่งจะเป็นเครือข่าย ได้เป็นอย่างดี 
                มิติที่ ๓ การส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านธุรกิจ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยควรเสนอแนะโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มีการจัดท าปฏิทินก าหนดระเบียบวาระในการออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการตัดสินใจ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน โดยมีผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาระเบียบวาระก่อนการประชุม และเตรียมข้อมูลเพ่ือ
ซักถาม ให้ค าแนะน า และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๑๓/๒๓ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-มิถุนายน) 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ 
เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖)  
 
              ๔.๓   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนวาระ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เนื่องจาก มีประกาศคณธกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตราฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้นเพ่ือความสมบูรณ์ของหลักสูตร จึงต้องมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 
 

 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การถอนวาระ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
              ๔.๔  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนวาระ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื่องจาก    
มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับ     
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร จึงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 
 

มติ  ที่ประชุม รับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ การถอนวาระ หลักสูตรศาสตตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
     ๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
โดยมีสาระส าคัญดังนี ้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๑๔/๒๓ 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐและ
เอกชน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวไดผ้่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  โดยสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ว่าควรตรวจสอบคุณวุฒิสาขาวิชาเอก และสถาบันที่จบ
การศึกษาจากต่างประเทศ 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ๔.๖ หลักสูตรอบรมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ 
   เกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ จังหวัดนครนายก 
        
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรอบรมโครงการอบรม
ระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอินทรีย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ จังหวัด
นครนายก  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดท าโครงการอบรมระยะ
สั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอินทรีย์ ให้กับผู้น าชุมชน โดยการจัดการฝึกอบรมการจัดการการผลิตข้าว 
ในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements - IFOAM) และเทคโนโลยีในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือให้ผู้น าชุมชนสามารถ 
น าความรู้ที่ได้ไปใช้และเผยแพร่สู่ท้องถิ่นของตนเอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสวนดุสิต กับ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่                   
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี  โดยมีระยะเวลาในการอบรม           
แต่ละรุ่น จ านวน ๓๕๖ ชั่วโมง หรือ ๖๐ วัน   ในการนี้  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑๕/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  พิจารณามีมตใิห้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๑๕/๒๓ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หลักสูตรอบรมโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอินทรีย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ จังหวัดนครนายก 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

๑. หน่วยการเรียนที่ ๑๒ “ธรรมะ” ควรเปลี่ยนเป็นค าว่า “คุณธรรมจริยธรรม” 
๒. หน้า ๔ ข้อ ๒ ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่าไม่ได้จ่ายจริง In Kind ให้ตัดข้อความ “ค่าตอบแทนอาจารย์ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท” 
๓. ควรเพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และการพัฒนาคุณภาพข้าว  ซึ่งจะท าให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ 
๔. ควรประชาสัมพันธ์และต่อยอดโครงการให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ

อย่างกว้างขวาง 
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรอบรมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
อินทรีย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ จังหวัดนครนายก 
 
 ๔.๗ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้จัดท าหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร จากเดิม อาจารย์พรดารา  เขตต์ทองค า เปลี่ยนเป็น อาจารย์เบญจรัตน์  
ประพฤทธิ์ตระกูล เนื่องจากลาศึกษาต่อ  

 ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
กรรมการบริหารหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม อาจารย์ชญาน์ทัต  ศุภชลาศัย เปลี่ยนเป็น อาจารย์บุญสม  พิมพ์หนู และจากเดิม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๑๖/๒๓ 

อาจารย์ธนภัทร  ปัจฉิมม์  เปลี่ยนเป็น อาจารย์ภาวินี  รอดประเสริฐ เนื่องจากลาศึกษาต่อ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

   ๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการประชุม          
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
รับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้จัดท าหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม อาจารย์อัมรัตน์  วะสมบัติ เปลี่ยนเป็น อาจารย์กิตติ นีรมิตร 
เนื่องจากเสียชีวิต และจากเดิม อาจารย์ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล เปลี่ยนเป็น อาจารย์พีร์  พวงมะลิด เนื่องจากมี
ภาระงานวิจัยที่ต้องไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔                 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้จัดท าหลักสูตร             
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม 
รองศาสตราจารย์วิจิตรา ประเสริฐธรรม เปลี่ยนเป็น อาจารย์ศุภวรรณ  อภิชาติไตรสรณ์  และจากเดิม อาจารย์   
สมธีราภ์  พรมศิริ เปลี่ยนเป็น อาจารย์คะนึง จารุพงษ์ เนื่องจากลาศึกษาต่อ เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

     ๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ กรรมการบริหาร
หลักสูตร     ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จากเดิม 
อาจารย์จิรานุช  โสภา เปลี่ยนเป็น อาจารย์กาญจนรัตน์  รัตนสนธิ เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ (หลักสูตร ๕ ปี) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(หลักสูตร ๕ ปี) และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรรมการบริหารหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากเดิม อาจารย์ณัฐวรดา มณีรัตน์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ เนื่องจากขอ
ลาออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพราะมีภารกิจต้องดูแลมารดาที่ชรา เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(หลักสูตร ๕ ปี) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๕ ปี) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๑๗/๒๓ 

และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๕ กรรมการบริหารหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษาจ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา  สุขวงศ์  เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์ วิชัย   
พานิชย์สวย และจากเดิม อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ชนิดา  น้อยไม้  เนื่องจากลาออก จาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพราะมีภาระหน้าที่ในการบริหารงาน และปฏิบัติการสอน ท าให้ไม่สะดวกในการ
ช่วยงานของหลักสูตรได้เต็มที่ เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๓๔)/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน และน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑ 
กรรมการบริหารหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม 
อาจารย์บุษริน  วงศ์วัฒนา เปลี่ยนเป็น อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และจากเดิม อาจารย์นภาพร  จันทร์ฉาย  เปลี่ยนเป็น อาจารย์วรปรัชญ์  โยเหลา เนื่องจากลาออกจากผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
  ๙. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๓ กรรมการบริหารหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารธุรกิจบริการ จ านวน ๓ ราย คือ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ดวงภุมเมศ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ฐานะวัฒนา  สุขวงศ์ และจากเดิม อาจารย์ชมพูนุช  จิตติถาวร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ภูชิตต์ ภูริปาณิก  
เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และจากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  ตันสุวรรณนนท์ 
เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  ปาลโมกข์  เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
    ๑๐. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๖)/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๔ กรรมการบริหารท าหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๓ ราย คือ จากเดิม อาจารย์รุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล เปลี่ยนเป็น อาจารย์สรพล  จิระ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๑๘/๒๓ 

สวัสดิ์ เนื่องจากขอลาออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจากเดิม อาจารย์ณัฐพัชร  สายเสนา เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์สิทธิพร  เอ่ียมเสน เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย  และจากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ  บัวกันต์ 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์วนิดา  อัญชลีวิทยกุล เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๑-๘  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  และล าดับที่ ๙-๑๐ 
ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมี
มติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษา/สถาบันของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๒ ให้ถูกต้องก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ 
หลักสูตร เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุ สิ ต ได้ มี การบันทึ กความ เข้ าใจ (Memorandum                 
of Understanding: MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในต่างประเทศ        
ในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนดแนวทางการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ การก าหนดแนวทางการจัดท าความร่วมมือ
และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๖(๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๖  

   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๑๙/๒๓ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ รายงานการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
   ที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่             
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบรายงานการอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของผู้ส าเร็จ
การศึกษาฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๑,๘๔๘ คน นั้น เนื่องจากส านักงานเลขาธิการคุรุ สภา ได้มีหนังสือ                     
ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๓๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู พบว่า ขาดรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน ๖ คน ที่ใช้ระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี ตามบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขออนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่อนุมัติผลการศึกษา                    
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีดังนี้ 
   ๑. นางสาวเปรมจิตร์ ชัยลิ้นฟ้า รหัสนักศึกษา  ๕๒๓๑๕๐๐๑๔๐๓ 
    ๒. นางเตือนใจ  เย็นละม่อม รหัสนักศึกษา  ๕๒๓๑๕๐๐๑๔๑๗ 
    ๓. นางสาวสุชญา  เจียรโภคกุล รหัสนักศึกษา  ๕๒๓๑๕๐๐๒๓๐๔ 
    ๔. นางสาวนฤมล  พ่ึงรัตน์   รหัสนักศึกษา  ๕๒๔๔๕๐๐๑๒๒๔ 
    ๕. นายสมเกียรติ  ผู้อุตส่าห์ รหัสนักศึกษา  ๕๒๖๙๕๐๐๑๓๐๙ 
    ๖. นางสาวรัตติกาล แข็งการ  รหัสนักศึกษา  ๕๒๘๓๕๐๐๒๓๑๒   
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๖ คน เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  พิจารณามีมตใิห้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี จ านวน ๖ คน 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๒๐/๒๓ 

 ๕.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   สรุปสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
(ไตรมาส ๔)ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมหาวิทยาลัยประมาณการรายรับประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวนเงิน ๔๑๒.๘๗ ล้านบาท และหักเงินสะสมร้อยละ ๒๐  จ านวนเงิน ๘๒.๕๗  
ล้านบาท คงเหลือจัดสรร จ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๐.๓๐  ล้านบาท ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย             
มีรายรับจริง วงเงิน ๔๒๐.๕๓ ล้านบาท  โดยสามารถน ามาจัดสรรได้ร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริงคือวงเงิน 
๓๓๖.๔๒ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ๖.๑๒ ล้านบาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจที่จ าเป็นต้องใช้เงินบ ารุงการศึกษา
ในการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๓๙๕.๒๗ ล้านบาท จึงขออนุมัติจากสภา -
มหาวิทยาลัย ใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม วงเงิน ๖.๑๒ ล้านบาท และใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม วงเงิน 
๕๘.๘๕ ล้านบาท รวมวงเงิน ๖๔.๙๗ ล้านบาท รวมเป็นจ านวนเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓๙๕.๒๗ ล้านบาท 
มหาวิทยาลัย มีรายรับจริง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘.๙๑ ล้านบาท  และมียอดค้างรับจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๙.๕๑ ล้านบาท  
มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๓๗๒.๘๘  ล้านบาท  และมีการกันเงินเหลื่อมปี สมทบสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 
๒๒.๓๙ ล้านบาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๖๓.๖๔ ล้านบาท   
   ทั้งนี้ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ         
ด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓(๔๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)  โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษา วงเงิน ๓๙๕.๒๗ ล้านบาท              
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รวมเป็นเงิน ๑,๐๗๘.๐๘ ล้านบาท นั้น ในไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัย 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๖๘๒.๘๑ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๔ 
มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๕๙๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร 
ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๐๘.๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๑๕๗.๗๙ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๗๕.๕๙ ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.  เงินบ ารุงการศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินบ ารุงการศึกษา วันที่ ๒๖ ตุลาคม  
๒๕๕๕ โดยจัดสรร วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาท  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินเพ่ิมเติม 
๖.๑๒ ล้านบาท  และขออนุมัติเงินสะสม ๕๘.๘๕ ล้านบาท  รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๙๕.๒๗  ล้านบาท โดยใน   
ไตรมาส ๔ มีผลการเบิกจ่าย  วงเงิน ๓๗๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับ
จัดสรร  
   ทั้งนี้ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๔๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๕ รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาแนวทางสอดแทรกความรู้และทักษะ 
   ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและโครงการทูตวัฒนธรรมอาเซียน  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU ASEAN Ambassador)  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาแนวทางสอดแทรกความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและโครงการทูตวัฒนธรรม
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU ASEAN Ambassador)  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา
แนวทางสอดแทรกความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และโครงการทูตวัฒนธรรม
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU ASEAN Ambassador) ขึ้น เพ่ือประมวลและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเป็นสากลของหลักสูตร (Internationalized 
Curriculum) และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานของคณาจารย์และการเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือก้าวสู่ประชาคม อาเซียน                



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๒๒/๒๓ 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอน าวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง "รายงานผล
การด าเนินโครงการพัฒนาแนวทางสอดแทรกความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และ
โครงการทูตวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU ASEAN Ambassador)"  
   ทั้งนี้ รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาแนวทางสอดแทรกความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕
(๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาแนวทาง 
สอดแทรกความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  และโครงการทูตวัฒนธรรมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU ASEAN Ambassador)  

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๖ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี ้
  ๑. ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการจ านวน ๙ 
หน่วยงาน  
  ๒. ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานสายวิชาการจ านวน ๙ หน่วยงาน  
  ๓. ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของโรงน้ าดื่มดุสิตา สังกัดโรงเรียนการเรือน 
  ๔. ตรวจสอบการด าเนินงานของของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
  ๕. ตรวจสอบเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๖. ตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๗. ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันที ่๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ๒๓/๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
   ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
     จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย        
ครั้งต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  

  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


