
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน 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. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑.  นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๒. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ  อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       กรรมการสภา 
๑๕. พลเอกเมธี สมุทรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
     กรรมการสภา 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. ดร.ชนะศึก       นิชานนท์  ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการสภา 
๒๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ   อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล   ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๒/๒๓ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๒. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓. ดร.วรานี    เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔. ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕. ดร.ญาลิสาฐ์   ต้นสอน  รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. ดร.กนกกานต ์  วีระกุล  คณบดีโรงเรียนการเรือน 
๗. ดร.สิทธิพร   เอ่ียมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๘. ดร.อรรถศาสน์     นิมิตรพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
        สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๙. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
        สาขาวิชาฟิสิกส์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์  เมธะสินธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
    ดร.บุญลือ  ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้องแจ้งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
             ๑.๑ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕ ว๙๘๘/๒๕๕๖  
 ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร  
 “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๘ 
 
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ  
ที่ สคช.๐๕ ว๙๘๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาล
เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” 
รุ่น ๑๘ ในวันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๒๓, ๒๔, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปทุมวัน 
ปริ๊นเซส  ถนนพญาไท กรุงเทพฯ และวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภามหาวิทยาลัย (๒๑ มกราคม ๒๕๕๗)             
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการก ากับ
ดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ในการนี้ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนใจในการเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว 
ขอให้ประสานไปยังส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๓/๒๓ 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.         
๐๕ ว๙๘๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการ
พัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๘ 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอ         
ที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วย มหาวิทยาลัย ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร         
(วิปรัฐบาล) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเรื่องการยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....และ
สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดวันประชุมสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ อีกครั้ง ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งคาดว่าร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาประมาณ
กลางเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการเรือน  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนการเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้   
   โรงเรียนการเรือน เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิต                
ระดับปริญญาตรี  สาขาอุตสาหกรรมอาหารและคหกรรมศาสตร์  โดยประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ 
หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตร             
คหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ) แขนงวิชาธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ โครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย โรงน้ าดุสิตา และงานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   ในการนี้ โรงเรียนการเรือนจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการ
เรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามพันธกิจหลัก ๔ 
ด้าน ได้แก่  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๔/๒๓ 

 ดร.กนกกานต์  วีระกุล  คณบดีโรงเรียนการเรือน น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ดังนี้  
 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ ที่มุ่ งเน้นการพัฒนาอัตลั กษณ์ในสาขาที่ โดดเด่น จนเมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓                     
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนการเรือน เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ และจัดการเรียนการสอนในสาขา            
อัตลักษณ์ด้านอาหาร โรงเรียนการเรือนเปิดสอน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต มีหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีภารกิจแตกต่างกัน ได้แก่ 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการเนย โรงน้ าดุสิตา และงานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โรงเรียนการเรือนได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นจ านวนเงิน ๖,๓๑๘,๗๐๐ 
บาท และ ๔,๑๖๑,๕๐๐ บาท ตามล าดับ  โดยจัดท าเป็นโครงการและกิจกรรม  เพ่ือสนับสนุนงานตามพันธกิจด้าน
ต่าง ๆ   โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ของบุคลากร  โดยจัดท าเป็นโครงการแผนบริการวิชาการตามความรู้ความเชี่ยวชาญ และเน้นรูปแบบกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนอัตลักษณ์ด้านอาหาร อาทิ โครงการน าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการ และเผยแพร่วัฒนธรรมและนวัตกรรมด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ครบเครื่องเรื่องการเรือน        
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นอาหารคุณภาพของโลก  กิจกรรมพัฒนา
ธุรกิจอาหารไทย และผู้ปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กบข. เพ่ิมรายได้ เป็นต้น 
 ด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานโครงการเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมให้แก่บุคลากร 
นักศึกษา ที่สะท้อนความเป็นไทย อาทิ โครงการส่งเสริมสร้างนักศึกษาคุณภาพ กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ  
กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา 
กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 
 ด้านการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จ านวน ๙ เรื่อง และงานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ๘ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จ านวน ๘ เรื่อง และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จ านวน ๒๕ เรื่อง  รวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ในรูปแบบ 
พ๊อตเก็จบุ๊ค เพ่ือเผยแพร่และบริการวิชาการ อาทิ หนังสือครบเครื่องเรื่องการเรือน หนังสือการพัฒนาอาหารสู่อาชีพ 
หนังสือวิทยาศาสตร์ข้างเตา และหนังสือศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โรงเรียนการเรือนมีผลการประกันคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โรงเรียนการเรือนมีผลการตรวจประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้  สกอ. และ  
สมศ. ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๔.๓๕ และ ๔.๓๑ ผลการประเมินภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับดีจากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาโรงเรียนการเรือนได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตพร้อมกับชื่อเสียงคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งนั่นที่จะพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมทางอาหาร และยกระดับการเรียนการสอนที่จะสร้างและพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ให้มีคุณภาพสู่ระดับ
นานาชาติ   
  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการเรือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๕/๒๓ 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการเรือนมานาน ดังนั้นจึงควรทบทวนนโยบายโดยรวบรวมความถนัด
หรือจุดเด่นที่มีอยู่ในแต่ละด้านมารวมไว้ด้วยกัน 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ หรือพัฒนางานวิจัย ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบัน
อุตสาหกรรมด้านอาหาร มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนอาหารอาเซียน เนื่องจากวัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหารมีลักษณะที่
คล้ายกับอาหารไทย และนักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  
 ๔. ควรน าเทคโนโลยีในการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารมาใช้ส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
น าผลงานที่ได้พัฒนาสู่ตลาดต่อไป  
      ๕. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มตี าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
 ๖. ควรประสานงานกับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
     ๗. ควรปรับพันธกิจใหม่ เนื่องจากยังไม่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งเพ่ิมเติมปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ในการพัฒนาเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๘. การประกันคุณภาพภายในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ โรงเรียนการเรือนจะ           
มีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 

 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ดร.กนกกานต์  วีระกุล กล่าวชี้แจงเรื่องการประกันคุณภาพภายในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปี 
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ว่าในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนการเรือน มีงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีการประกอบอาหารหรือคหกรรมศาสตร์นั้นยังมีผลงานวิจัย
น้อยอยู่เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คาดว่าในปี ๒๕๕๖ จะมีผลงานด้านวิจัย
เพ่ิมข้ึน และบรรลุเป้าหมาย 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖         
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖  
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีการ
แก้ไขหน้า ๒/๒๒ ย่อหน้าสุดท้ายข้อความ “...ร่วมยืนถวายความอาลัย...” แก้ไขเป็น “...ร่วมยืนแสดงความ
อาลัย...” 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๖/๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
              ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต         
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ เลขานุการสภาวิชาการ ส านักงานอธิการบดี กองนโยบาย- 
และแผน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
       
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 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 ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่           
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าไปปรับปรุงแก้ไขและเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามที ่ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า หน้าปกควรเพ่ิมข้อความ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 
และ ควรเพ่ิมส่วนที่ ๕ เรื่องงบประมาณ โดยน าเสนอประมาณการ ในภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ส าหรับรายละเอียดของงบประมาณให้น าเสนอในแผนปฏิบัติราชการของแต่ละป ี 
  
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๗/๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
              ๔.๑   (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   เนื่องด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

      หน่วย: ล้านบาท 

งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้อื่น รวม 

  ๑. งบบุคลากร 
๑๑๗.๕๔ ๒๒๒.๖๐   ๓๔๐.๑๔ 

(๑๖.๑๖%) (๖๖.๙๔%)   (๒๘.๘๓%) 

  ๒. งบด าเนินงาน 
๘๑.๗๙ ๗๒.๕๓ ๔๕.๐๕ ๑๙๙.๓๗ 

(๑๑.๒๕%) (๒๑.๘๑%) (๓๗.๕๔%) (๑๖.๙๐%) 

  ๓. งบลงทุน 
๑๔๙.๙๑ ๒๒.๗๙ ๕๐.๙๕ ๒๒๓.๖๕ 

(๒๐.๖๑%) (๖.๘๕%) (๔๒.๔๖%) (๑๘.๙๖%) 

  ๔. งบเงินอุดหนุน 
๓๕๐.๙๕ ๑๔.๖๑  ๓๖๕.๕๖ 

(๔๘.๒๖%) (๔.๓๙%)  (๓๐.๙๙%) 

  ๕. งบรายจ่ายอื่น 
๒๗.๐๐     ๒๗.๐๐ 

(๓.๗๑%)     (๒.๒๙%) 

  ๖. งบกลาง 
   ๒๔.๐๐  ๒๔.๐๐ 

   (๒๐.๐๐%)  (๒.๐๓%) 

รวม ๗๒๗.๑๙ ๓๓๒.๕๓ ๑๒๐.๐๐ ๑,๑๗๙.๗๒ 

ร้อยละ (๖๑.๖๔%) (๒๘.๑๙%) (๑๐.๑๗%) (๑๐๐.๐๐%) 
 

  ทั้งนี้ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๔(๕๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๘/๒๓ 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. เอกสาร (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เนื้อหาในภาคผนวก หัวข้อการจัดหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรเพ่ิมเติมประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการเสนอของบประมาณ การปรับลด
งบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับลดงบประมาณ เพ่ือให้เนื้อหามีความสมบูรณย์ิ่งขึ้น 
 ๒. ภาคผนวก ควรเพ่ิมเติมการน าเสนอในลักษณะแผนภูมิภาพ (กราฟแท่ง)  
 ๓. ควรมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น ไปตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละไตรมาส 
 ๔. ควรตรวจสอบ ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลรวมของค่าร้อยละของงบบุคลากร   
และงบด าเนินงาน 
 ๕. งบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวนลดลง แต่งบเงินอุดหนุนและงบพัฒนาบุคลากร
เพ่ิมข้ึน เป็นเพราะเหตุใด 
 
 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน ลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบลงทุนค่อนข้างสูง
เนื่องจากเป็นงวดสุดท้าย ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุนในการก่อสร้างอาคาร
ใหม่  ที่ตั้งไว้ร้อยละ ๒๐ จึงดูลดลง แต่งบลงทุน จะมาเพ่ิมในปีต่อไป ส าหรับงบอุดหนุน ไม่ได้งบประมาณเพ่ิม        
เป็นการคิดตามสัดส่วนที่จะได้รับ ส าหรับงบบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ที่ได้มาเป็นงบอุดหนุนเป็นเงิน
ต าแหน่งที่โอนกลับเข้ามาให้มหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ ๓ เดือนหลังของปีที่ผ่านมา พอปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ต้องได้รับ ๑๒ เดือน ตัวเลขจึงดูเหมือนได้รับจัดสรรเพิ่มมากข้ึน งบที่ลดลง คืองบอุดหนุน เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเข้าไปให้ มากขึ้น 
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
              ๔.๒  การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม 
  กิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกบุคคลเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
  ตามที่  ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย นั้น โดยอาศัยอ านาจตาม ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิต เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๔/๒๕๕๖ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยได้
ด าเนินการ ดังนี้  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๙/๒๓ 

   ๑. การประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือจัดท าประกาศคณะกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยเป็นการเสนอชื่อ      
การก าหนดระยะเวลาให้มีการเสนอชื่อ และก าหนดหน่วยงานและบุคคลที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ  
  ๒. การประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่าด้วย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕   
     เนื่องจากเป็นการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย               
แทนต าแหน่งที่ว่าง ๑ ต าแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘ “ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้มี
คุณสมบัติ ตามข้อ ๕ จ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียง
ตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา”   
      คณะกรรมการสรรหา จึงด าเนินการสรรหาบุคคลจ านวนสองเท่าของจ านวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของต าแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมจึงมีมติเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียง
ตามล าดับอักษรพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา  
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อหนึ่งคน               
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

 

 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยที่ประชุมมีมติให้
ออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นการ
ลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมทีม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๒๒ คน 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
 ๑. ดร.จรินทร์  สวนแก้ว   
 ๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์  
 การเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีการออกเสียง
ลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยมีผลการลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  หมายเลข ๑ นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ ๑๑ คะแนนเสียง       
  หมายเลข ๒ นายอติทักต์  สุวิวัฒนชัย ๑๑ คะแนนเสียง 
 เนื่องจากการลงคะแนนเสียงมีผลคะแนนเสียงเท่ากัน จึงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ วรรคสอง กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าในการลงมตินั้นมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 ประธานที่ประชุม จึงออกเสียงลงคะแนนเลือก หมายเลข ๑ นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ ดังนั้น สรุปผลการ
พิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้          



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๐/๒๓ 

  หมายเลข ๑ นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ ๑๒ คะแนนเสียง       
  หมายเลข ๒ นายอติทักต์  สุวิวัฒนชัย ๑๑ คะแนนเสียง 
 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไม่ให้ความยินยอมให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจาก
บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ตามล าดับ จนกว่าจะได้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิครบจ านวน 
 
 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก นายสุรพงษ์ วงศ์พลับ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง และจัดล าดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ
ขึ้นบัญชีรายชื่อส ารอง ได้แก่ นายอติทักต์ สุวิวัฒนชัย 
 
     ๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคล 
  ของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยน าเสนอที่ประชุมเรื่ อง  การพิจารณาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้
ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖(๑) “สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ          
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณ        
อายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้เฉพาะในสาขาวิชาที่ได้รับวิเคราะห์แล้วในข้อ ๔ ว่ามีความขาดแคลนและจ าเป็นต้องรักษา
คณาจารย์ ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการเท่านั้น” เพ่ือให้การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอาศัยอ านาจตามความใน        
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น  
ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๑)/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ            
และจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๕  ท่าน 

(๒) ผู้บริหาร    จ านวน  ๕  ท่าน 
(๓) กรรมการและเลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการ 

 และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งด าเนิน 
การพิจารณาในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ คน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี และให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นไปตามโครงสร้างระเบียบราชการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๑/๒๓ 

 ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการได้มาในส่วนของกรรมการตามข้อ (๒) 
และ (๓) เรียบร้อยแล้ว 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยลัยเพ่ือพิจารณา เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ (๑) จ านวน ๕ คน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคล
ของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 มติ ที่ประชุม มีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ใช้องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๑)/
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบด้วย 
  (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน 
  (๒) ผู้บริหาร  จ านวน ๕ ท่าน 
  (๓) กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๒. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ตามข้อ (๑) จ านวน ๕ คน 
ได้แก่ 
  ๒.๑  นายนิคม  กฤษณรังคุณ       ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ  กรรมการ 
 ๒.๔  นายนิคม  ระวียัน    กรรมการ 
 ๒.๕  นายณรงศักดิ์  ภูมิศรีสอาด    กรรมการ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
      ๔.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ขอถอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๖  เนื่องจากได้มีข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๖ ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งทางคณะผู้พัฒนาหลักสูตร ได้ปรับแก้เป็น                
ที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก   
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖                
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๒/๒๓ 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาไม่ควรมีจ านวนเท่ากันทุกปี เนื่องจากอาจมีนักศึกษาที่          
พักการเรียนหรือไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ๒. ควรแก้ไขเอกสารหน้า ๒ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ให้ตัดข้อความ “๘.๔ 
ศึกษานิเทศก”์ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญา  
     ๓. ควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ๔. ควรก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเลือกโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคม 
ได้เป็นอย่างด ี
 ๕. กรณีหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไรจึงจะ
รวมกันได้ และควรมีการกล่อมเกลาความเป็นครูตลอดเวลา ซึ่งบางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเลือกหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร หรือเลือกรายวิชาเอก ซึ่งแต่ละหลักสูตรต้องการได้นักศึกษาจึงท าให้ตกลง
ไม่ได้ว่านักศึกษาจะอยู่ในคณะใด หรืออาจารย์นิเทศก์ ที่ดูแลนักศึกษาที่จะฝึกสอน ซึ่งอาจเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์สอนรายวิชาเอก ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนวิชาครู และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งอยู่ในสายของการเรียน
วิชาครูหรือครุศาสตร์  จะท าอย่างไรจึงจะท างานร่วมกันได้  
 
 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้กล่าวชี้แจงว่า
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ได้ก าหนดโดยเงื่อนไข ๒ หน่วยงาน คือ คุรุสภา และ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สืบเนื่องจากหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) มีกลุ่มสาระของหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องสอนวิชาเอก         
ตามกลุ่มสาระของ สพฐ. ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอกนั้นด้วย เพราะสอนตั้งแต่                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งในอดีตจะแยกเป็นกลุ่มชั้นประถม และกลุ่มชั้นมัธยม            
แต่ในปัจจุบันจะต้องสอนได้หมดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเมื่อก าหนดเกณฑ์
แบบนี้  สกอ. ได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่เป็นประจ าว่าผู้สอนในกลุ่มวิชาเอก ไม่มีความรู้ในกลุ่มวิชาเอกเพียงพอ 
เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่สอนในกลุ่มวิชาเอกจะเป็นสายครุศาสตร์ที่สอนวิชาเอกนั้น ๆ  ได้ผลตอบรับกลับมาว่าไม่รู้
จริงในรายวิชาเอกที่สอน  ดังนั้น สกอ. จึงมีการก าหนดให้หลักสูตรทางการศึกษาที่มีวิชาเอก คณะที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้นต้องส่งผู้สอนมาสอน โดยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาเอกนั้น ๆ แต่ถ้าคณะครุศาสตร์จะสอนเอง            
โดยให้ระบุคุณสมบัติว่าอย่างน้อยต้องเป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก              
ในสายนั้นด้วย จึงท าให้ต้องใส่รายวิชาซึ่งแยกออกจากกันให้เห็นว่าเป็นวิชาชีพทางคณิตศาสตร์ หรือเป็นวิชาชีพ
ทางฟิสิกส์ โดยเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีวิชาครูจ านวน ๕๑ หน่วยกิต ซึ่งต้องหาทางเชื่อมระหว่าง
วิชาครูกับวิชาเอก เช่นรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไปเชื่อมกัน ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการประยุกต์ รวมทั้งการน า
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ที่สามารถน าไปเชื่อมต่อกันได้  
 ดังนั้น จากการด าเนินการในส่วนนี้ท าให้เห็นว่าจะเลือกอย่างใดกันแน่ ระหว่างความเป็นครู
หรือความเป็นวิชาเอกเข้มข้น  แต่ถ้าเป็นการจัดสอบในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเห็นว่ามีการจัดสอบทั้งสองวิชา 
คือวิชาการเป็นครูกับวิชาเอก ถ้าจบแบบเดิมจะได้วิชาความเป็นครูแต่ตกวิชาเอก จึงต้องพยายามกลมกลืนให้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๓/๒๓ 

ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ แม้กระทั่งการเลือกผู้สอน ตัวผู้สอนเองนั้นถ้าดูแล้วในส่วนหนึ่งนั้นจะไม่ได้จบ
คณิตศาสตร์โดยตรง ก็จะเป็นการสอนคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ก็จะเป็นการสอนฟิสิกส์เข้ามาด้วย เพ่ือจะให้ส่วน
ทีด่ าเนินการนั้นสมบูรณ์ที่สุดเท่าท่ีจะท าได้  โดยคณะที่รับผิดชอบคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
      ๔.๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ขอถอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เนื่องจากได้มีข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งทางคณะผู้พัฒนาหลักสูตร ได้ปรับแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา         
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก และคณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ ๕(๖๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖   
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖              
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตร-
บัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาไม่ควรมีจ านวนเท่ากันทุกปี เนื่องจากอาจมีนักศึกษาที่          
พักการเรียนหรือไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ๒. ควรเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

       ๔.๖  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม ่พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๔/๒๓ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
   ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖          
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม ่พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. การคัดเลือกนักศึกษาขอให้ตัวแทนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมในการคัดเลือก
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
    ๒. ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนการเปิดการเรียนการสอนขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมถึงบุคลากรของส านักกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมฝึกอบรม เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การของบริษัท   
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
   ๓. รายวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษควรเน้นเฉพาะเรื่องเพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง   
 ๔. ควรตรวจสอบชื่อคุณวุฒิสาขาวิชาเอก ของอาจารย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในรายชื่อล าดับที่ ๒ 
 ๕. ควรปรับลดงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากในปีแรกจะมีผลขาดทุนหากปรับลดได้จะท าให้มีตัวเลข                
ทีใ่กล้เคียงกัน  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
      ๔.๗  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมสีาระส าคัญดังนี้  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ (TQF) และมาตรฐานคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครู
ประจ าการ และบุคลากรที่มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านหลักสูตรและการสอนในสาขา
วิชาชีพครูทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในการเรียน           
การสอน ทั้งนีห้ลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖            
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
    



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๕/๒๓ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
              ๕.๑  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วน
ได้เสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา และได้น าเสนอนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็ง         
ในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์  ดังเอกสารสรุปการประชุม             
ทิศทางการพัฒนาและกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบัติ                                                                
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๒ การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิตเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิต
เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการขอพระราชทาน 
ตราวังสวนดุสิต เพ่ือเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๔            
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้จัดท าหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/
๑๙๑๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงอธิบดีกรมศิลปากร เพ่ือขอความเห็นในเรื่องการขอพระราชทานตราวัง
สวนดุสิตเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือความเป็นสิริมงคล และความรุ่งเรืองของสถาบัน                   
ซึ่งกรมศิลปากร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอพระราชทานตราวังสวนดุสิตมาเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย         
สวนดุสิตนั้นเป็นการสมควรเนื่องจาก 
    ๑. ชื่อสวนดุสิต เป็นชื่อของสถาบันแห่งนี้มาตลอดตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏและก าลังจะเป็นมหาวิทยาลัย การใช้ตราวังสวนดุสิตเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยนั้น  ท าให้ชื่อสถาบัน 
กับตราประจ าสถาบันจะได้ตรงกัน ซึ่งนับว่าเป็นความเหมาะสม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๖/๒๓ 

   ๒. เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ปรากฏ 
เนื่องจากสถาบันแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสวนดุสิตที่โปรดให้สร้างขึ้น 
   ๓. เป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                
ในรายละเอียดบางเรื่องให้ทราบในวงกว้าง คือเรื่องตราประจ าพระองค์ว่านอกจากจะทรงใช้ตราที่ทราบ              
กันโดยทั่วไปแล้ว ยังมีตราวังสวนดุสิตอีกตราหนึ่งด้วย   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิตเป็นตรา
ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๓  รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
  ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๑๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี และมีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี และรายงานผลการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย          
ทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ ได้น าเสนอกรอบแนวทางการด าเนินงานต่อ                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
  การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมการฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัย
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเรียนรู้หลักได้รับการ
พัฒนาและแสดงบทบาทในการผลักดัน EdPEx ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น แต่ยังมีความท้าทายในการเพ่ิมจ านวน
กลุ่มเรียนรู้หลักทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ริ เริ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) ซึ่งช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
  การประเมินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ ใช้กรอบการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ EdPEx เป็นหลักในการประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานหลัก ๑๙ หน่วยงาน ผลการ
ประเมินพบว่า หลายหน่วยงานมีความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ดีขึ้น สามารถแสดงกระบวนการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ได้ครบถ้วน แม้จะยังไม่ได้แสดงถึงการน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่
ยังขาดการแสดงผลลัพธ์ส าคัญที่สามารถสะท้อนความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ได้ 
  การประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ การประเมิน
อธิการบดีและคณบดีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่วนการประเมินผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษและคณบดีที่ยังไม่ หมด
วาระ ใช้วิธีการประเมินทั้งเชิงคุณภาพด้วยการพบปะหารือและเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม  ผลการประเมิน
พบว่า นโยบายการบริหารมีความต่อเนื่องในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการสร้างความ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๗/๒๓ 

เชื่อมโยงสอดประสานระหว่างผู้บริหารแต่ละระดับ ส่วนผลการประเมินผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษและ
คณบดีพบว่า ส่วนใหญ่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในด้านการผลิตบัณฑิต ส่วนด้านที่ต้องเร่งพัฒนาคือด้านการวิจัย 
  การด าเนินงานด้านการเงินจะเน้นที่ประสิทธิภาพการใช้เงิน และความเชื่อมโยง
ระหว่างการใช้งบประมาณกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่ามหาวิทยาลัยควร
วิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงินเอง โดยอาจพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง
เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและใช้ประกอบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
  จากกระบวนการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จึงได้ประมวลผลและ            
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ              
ได้พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ณ ที่นี้ ด้วย 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  ประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้กล่าวเพ่ิมเติมโดยสรุปดังนี้ 
หลักการท างานของคณะกรรมการ 

๑. มุ่งเน้นให้เกิดยุทธศาสตร์ที่ท้าทายอย่างแท้จริงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
๒. ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จริงจังมากข้ึน 
๓. สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเรียนรู้หลักท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 
๔. ส่งเสริมคุณภาพด้ายเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด านินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ในวงกว้าง 

 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามฯ 
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนเพ่ือให้ประชาคมเห็นภาพร่วมกันและ
น าไปปฏิบัติได ้
 ๒. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยควรเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทิศทางที่เป็นความต้องการเป็น
สาขาขาดแคลนของประเทศและเป็นความเชี่ยวชาญขององค์กร 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้ผู้บริหาร/บุคลากร ในการบริหารและการคิด
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๔. การประเมินตามยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดจนและเป็นผลการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับประเด็นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณที่ชัดเจนและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ 
 ๕. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) ได้อย่างจริงจังจนได้เห็น
ความก้าวหน้าระดับหนึ่ง ผู้บริหารระดับสูงควรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองสารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์ที่จะน าเสนอในระบบ BI และใช้เป็นเครื่องมือสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๘/๒๓ 

การประเมินมหาวิทยาลัย 
 ๑. กลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทุกหน่วยงาน ต้องเชื่อมโยงให้เห็นความจ าเป็นว่าการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องช่วยให้
หน่วยงานมองเห็นทิศทางของตนเองชัดเจนมากขึ้น 
 ๒. การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานหลักใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้บริหาร
หน่วยงานควรน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 ๓. มหาวิทยาลัยอาจจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือประเมินการรับรู้ความเข้าใจ และบทบาทในการมีส่วน
ร่วมกับการพัฒนด้วยเกณฑ์ EdPEx ของบุคลากร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลักดันจ EdPEx ให้
ได้ผลมากขึ้น 
 
การประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
 ๑. บทบาทของอธิการบดี คือ การมองหาโอกาสเพ่ือก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ส่วนบทบาทของรอง
อธิการบดี คือ การส่งเสริมให้เกิดงาน โดยการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 ๒. คณบดีควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีความท้าทายและบูรณาการงานกันระหว่างหน่วยงานอัตลักษณ์
และหน่วยงานไม่ใช่อัตลักษณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ควรก าหนดบทบาทและเป้าหมายของผู้บริหารแต่ละต าแหน่ง หรืออาจเริ่มต้นด้วยการประเมินตาม
การมีส่วนร่วมใน Cooperate KPI ก่อนเพื่อเริ่มเชื่อมโยงงานส่วนต่าง ๆ 
 ๔. กลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะท างานเฉพาะกิจอาจทบทวนและพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินอธิการบดีและคณบดีหรือยกระดับเป็นวิจัยสถาบัน เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
การด าเนินงานด้านการเงิน 
 ๑. มหาวิทยาลัยและคณะควรวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับกรรายงานผลการด าเนินงาน
ทางการเงินด้วยตนเอง 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรออกแบบระบบการเก็บข้อมูลทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
โดยอาจต้องพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกับกองคลังและกองนโยบายและแผนว่า สารสนเทศด้านการเงินที่
ผู้บริหารต้องการเป็นอย่างไร เช่น ดูการจัดสรรตามพันธกิจ/หน่วยงาน/กลยุทธ์ แล้วรายงานในรูปแบบตาราง
หรือกราฟ เป็นต้น 
 ๓. ควรจ าแนกงานของโครงการพิเศษต่าง ๆ เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่สนับสนุนการศึกษา และส่วนที่เป็น
เชิงธุรกิจ และแยกต้นทุนของแต่ละส่วนให้ชัดเจน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ เพราะส่วนสนับสนุนการศึกษาอาจไม่
ค านึงถึงก าไรหรือขาดทุนเหมือนเชิงธุรกิจ 
 
 ที่ประชุมมีข้อค าถามและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทาลัยขอทราบตัวอย่างงานวิจัยสถาบันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติที่
ถูกต้อง 
 ๒.สภามหาวิทยาลัยมีความกังวลในเรื่องผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัยใน
รายงานผลการด าเนินงานฯ หน้าที่ ๗ ซึ่งมีผลคะแนนในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย 
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 ๓. ขอให้ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ใกล้ชิดกับประชาคมสวนดุสิตมานาน แสดงความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพของสวนดุสิต 
 ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอให้
คณะกรรมการติดตามฯ ประเมินผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๕. ตารางแสดงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่น าเสนอเป็นรอบ ๖ เดือน ควรน าเสนอเป็นรอบ
ปีงบประมาณเพ่ือให้มึความสอดคล้องกับเนื้อหา 
 
 ตอบชี้แจง 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานคณะกรรมการติดตามฯ และนางชนิดา
สุวรรณจูฑะ ศรีรอดบาง กรรมการติดตาม กล่าวตอบชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้  
 ๑. โดยปกติทุกมหาวิทยาลัย ใช้วิธีหาข้อมูลกับบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งข้อมูลค าตอบเหล่านั้นใช้ได้หมด         
แต่เป็นค าตอบที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งหากเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ หรือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
บัณฑิต ก็จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมหาวิทยาลัยและผู้บริหารต้องพิจารณาวางแผนร่วมกันว่า 
ต้องการทราบข้อมูลอะไรเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และต้องวิจัยสถาบันในประเด็นใดบ้าง 
 ๒.  ผลประเมินดังกล่าวเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ตามโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือการพัฒนาอย่างแท้จริง  
 ๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดของ สกอ. และ สมศ.  ผลการประเมินไม่แม่นย า ขึ้นอยู่
กับความเห็นของผู้ประเมินและความเข้าใจของผู้ประเมินเป็นหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้คะแนนเกือบเต็ม 
๕ คะแนน ส าหรับระบบ EdPEx การประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกัน คือจาก ๕ คะแนน            
เป็น ๑,๐๐๐ คะแนน ส าหรับความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มีความก้าวหน้าแต่ยังไม่ชัดเจนนัก ต้องปรับแนวคิดของคนในองค์กรให้ได้ว่า EdPEx เป็นการประเมิน
เพ่ือการพัฒนา ไม่ใช่การประเมินเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ 
 ๔. หากสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามฯ ประเมินผู้อ านวยสถาบัน/ส านัก ก็ยินดี
ที่จะประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด้วย  
 ๕. ตารางแสดงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่น าเสนอเป็นการน าเสนอเพียงรอบ ๖ เดือน 
เนื่องจากได้รับข้อมูลมาเพียง ๖ เดือน ทั้งนี้จะน าเสนอทั้งปีงบประมาณอีกครั้งในโอกาสต่อไป  
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
    ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดตัวชี้วัด   
“ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งมี ๕ ระดับ ซึ่งระดับความส าเร็จในระดับที่ ๒     
คือ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
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กองคลังจึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน โดยแผนดังกล่าวได้ก าหนดกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม  
   ผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีกิจกรรมที่บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ และส าหรับกิจกรรมที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีจ านวน              
๓ กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ได้แก่  
   กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า          
และน้ าประปา เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๐.๑๗ และร้อยละ ๑๑.๙๐ ตามล าดับ เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารใหม่ ณ              
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  ตรัง และศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายในกิจกรรมการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน   
     กิจกรรมที่ ๔ การใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม 
และครุภัณฑ์ ซึ่งในด้านงานวิจัย ได้ก าหนดเป้าหมาย จ านวนโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕ แต่มีผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๕ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 
   กิจกรรมที่ ๕ การแสวงหารายได้จากการบริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญ               
มีรายได้ลดลงร้อยละ ๒๐.๖๒ เนื่องจากโครงการบางส่วนเป็นโครงการที่ไม่หวังผลก าไรแต่เป็นการให้บริการ            
แก่สังคมและโครงการบางส่วนมีค่าใช้จ่ายสูง  
   ทั้งนี้ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ไดผ้่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
งบประมาณ ครั้งที่ ๓(๕๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๕.๕  ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผน   
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน มีทั้งสิ้น ๗ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
        ตลอดชีวิตตามศักยภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการของ 
          สาขาที่เป็นอัตลักษณ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  ระดับความส าเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการ 
    ด้านสังคมศาสตร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
  ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความส าเร็จของการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๒๑/๒๓ 

    ความเป็นไทย 
  ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จของการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
  ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม  
    และงานสร้างสรรค์ 
  ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
   ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ ๔๒.๘๖ ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ และรายงานฯ ดังกล่าวผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ ๔(๕๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๖ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน โดยมี
สาระส าคัญดังนี้  
   มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ จ านวน ๗ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน ๙ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตาม             
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) จ านวน ๑ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จ านวน ๗ ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๑๖ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
   ทั้งนี้  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน 
ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ ๔(๕๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๒๒/๒๓ 

              ๕.๗   รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ส าหรับรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (ฉบับปรับปรุงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๒) บัดนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดส่งรายงานการควบคุมภายในฯ ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามก าหนด 
   ทั้งนี้  รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และที่ประชุมอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ 
ครั้งที ่๔(๕๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๘  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๖/๒๕๕๖ 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ดังค าสั่ง                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ที่ ๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น  
   ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการ
ยกเลิกค าสั่งฉบับดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและการ          



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๒๓/๒๓ 

ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามที่กองกฎหมายเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้ อยแล้ว                 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต        
ที่ ๒๖/๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
   ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมล 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 


