
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม 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.  นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายเสกสรรศ ์ รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ดร.จักรพรรด ิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑.  นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๒. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ  อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๔. พลเอกเมธี สมุทรักษ ์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
       กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. ดร.ชนะศึก       นิชานนท ์  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการสภา 
๒๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ   อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณ ี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล   ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
            กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.วรานี    เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๒. ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๒/๑๘ 

๓. ดร. ฉัตรแก้ว   เภาวิเศษ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. นางสาววรรณ ี  ศิริรัตน์  เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน 
๕. นายธนภูมิ    มาประเสริฐ นิติกรกองกฎหมาย 
๖. นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗. นางจันทรา   เลิศอนันต ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
    ดร.บุญลือ  ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้องแจ้งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
              ๑.๑  ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ 
  ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่             
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย                
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ก าหนดวันเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่             
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง และศูนย์การเรียน นั้น 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องผลการเลือกตั้ง                  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ได้ด าเนินการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ ต าแหน่งละหนึ่งตามล าดับ             
ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์    
และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
     ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์   ประธาน 
       ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู   รองประธาน 
   ๓. อาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ    เลขานุการ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
และผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๓/๑๘ 

            ๑.๒  วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ออกประกาศเรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ บัดนี้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรคห้า ในกรณีที่นายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยัง
มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว  และวรรคหก ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น
พ้นจากต าแหน่ง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖(๑) ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า” จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนโดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการเพ่ือด าเนินการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับนี้ และข้อ ๙ ให้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้น
จากต าแหน่ง ในการนี้ จึงขอแจ้งวันครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า คือ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  โดยใช้เกณฑ์
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๙ ด้าน ของ สกอ. จ านวน ๒๑ ตัวบ่งชี้ นโยบายสถานศึกษา ๓D 
จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพของ สมศ. จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ รวม
ทั้งสิ้น ๓๖ ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๔         
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ มีผลการด าเนินงานอยู่ใน 
ระดับด ี



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๔/๑๘ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. ผลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลคะแนนลดลงเนื่องจากเหตุใด 
 ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรติดตามดูแลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพยังหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และน าผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์           
มาปรับใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และควรเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ เรื่องการสร้าง                     
มนุษยสัมพันธ์ 
 ๓. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงแรมสวนดุสิต เพลส ควรประสานความร่วมมือเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
   ๔. ควรก าหนดเป้าหมายของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นจุดเน้นของอัตลักษณ์  
    ๕. ตารางจ านวนนักศึกษาควรจ าแนกให้เห็นจ านวนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือจะได้น ามา
เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาได้ 
    ๖. สรุปผลเปรียบเทียบคะแนนการฝึกปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือ ระยะท่ี ๑ และระยะที่ ๒ พบว่า
ในระยะที่ ๒ มีผลคะแนนที่ลดลงจึงควรระบุค าอธิบาย เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
   ๗. ควรมีการทบทวนชื่อโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากภายนอกยังมีความสับสนว่าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
จัดการเรียนการสอนในระดับใด 
 ๘. การน าหลักการแนวคิดทางการตลาดมาปรับใช้กับบริบทของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุดนั้น สิ่งที่ควรค านึงถึงคือคุณภาพของคน ความสุภาพ 
และบุคลิกภาพ จึงควรเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในหลักสูตร  
  
 ค าชี้แจง 
 ดร. พรชณิตว์  แก้วเนตร ในฐานะคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวชี้แจงว่า ผลการ
ประเมินที่ผลคะแนนลดลงเนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินด้านผลงานวิจัยใน
เรื่องของการตีพิมพ์ จึงท าให้จ านวนผลงานวิจัยได้คะแนนลดลง ซึ่งขณะนี้ได้ปรับแก้ไขโดยให้อาจารย์ที่มี
ความสามารถทางด้านวิจัยและการตีพิมพ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ รวมทั้งลด  
ภาระงานสอนให้น้อยลงเพ่ือให้เวลากับการท าผลงานวิจัย  
 ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ภาพรวมโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริหาร ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวนเพิ่มข้ึน และมีโครงการวิจัยที่มีขนาดใหญ่เพ่ิมมากข้ึนแต่พบว่า             
มีอาจารย์จากคณะอ่ืนท าผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสถาบันวิจัยฯได้
วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวและพบว่าอาจารย์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่ม ี   
อายุค่อนข้างน้อย และมีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท ซึ่งในเบื้องต้นได้ด าเนินการช่วยเหลือโดยการ
จัดท าโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (Young blood Researcher) คือ น าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมเป็นผู้เข้าร่วมงานวิจัยกับอาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพด้านงานวิจัยมากขึ้น  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๕/๑๘ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้กล่าวเพ่ิมเติม
ว่ารายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นการน าเสนอเพียงหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่รวมในส่วนของหลักสูตรธุรกิจการบิน ที่เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง หัวหิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีนโยบายมุ่งเน้นไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตร            
ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี หากน าผลการด าเนินงาน           
หลักสูตรธรุกิจการบิน ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มารวมกับรายงานผลการด าเนินงานจะท าให้             
เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จะน าเสนอผลการด าเนินงาน
อีกครั้ง 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖  
 
         สรุปเรื่อง  ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น              
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖  
 
 มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไขหน้า ๑๓/๒๓ แก้ไขดังนี ้
 ๑. มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     ๒. มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
              ๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
       สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต         
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ เลขานุการสภาวิชาการ โรงเรียนการเรือน ส านักงาน-
อธิการบดี และกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว  
         



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๖/๑๘ 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม              
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
   ๔.๑  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น  
เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ : บริบทองค์การและแผน            
กลยุทธ์ ส่วนที่ ๒ : วงเงินงบประมาณ ส่วนที่ ๓ : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ส่วนที่ ๔ : การน าไปสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล  
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. ค าว่า “เจตจ านง” มีความหมายว่าอะไร 
 ๒. ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดตั้งส านักบริหารกลยุทธ์ ขณะนี้หน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทหรือ 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยหรือไม่   
 ๓. การเขียนประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ควรใช้ค าที่เหมือนกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย      
    ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาราง งาน/โครงการ หน่วยงาน และงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหาร
งานวิจัย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย และโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีงบประมาณอ่ืนที่
นอกเหนือ จากที่ระบุไว้หรือไม่ หากมีควรระบุรายละเอียด ซึ่งอาจเป็นการประมาณการเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
  ๕. ควรแก้ไข ส่วนที่ ๔ เป็นรายละเอียดแผนงานและรายละเอียดโครงการและเพ่ิมส่วนที่ ๕ เป็นการน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล และภาคผนวกตามล าดับ   

 

 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงดังนี้ 
 ๑. ค าว่า “เจตจ านง” หมายถึง ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๗/๑๘ 

 ๒. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดตั้งส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนส่วนของแผนกลยุทธ์   
แต่เนื่องจากส านักบริหารกลยุทธ์ ได้ก าหนดโครงสร้างเป็นส่วนงานอ่ืนที่มีเทียบเท่าคณะตาม ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ซึ่งจัดตั้งโดยมีงานวิจัยของรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รองรับและมีแผนการ
ด าเนินงานและวัตถุประสงคท์ี่สมบูรณ ์รวมถึงมีการเตรียมสถานที่และบุคลากร ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจจะจัดตั้งส านักบริหารกลยุทธ์ชั่วคราวก่อนซึ่งคาดว่าจะมีการจัดตั้งหลังจากที่ปรับปรุงสัดส่วนของกรอบ
อัตราก าลังเรียบร้อยแล้ว 
 ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงว่า งบประมาณโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย และโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น มีงบประมาณอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้  แต่งบประมาณเงินรายได้อ่ืน ๆ จะทราบยอดรวมเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ และในการท าสัญญาจะด าเนินการในช่วงกลางปีหรือปลายปี ซึ่งต้องรอการจัดสรรงบประมาณและ
เอกสารที่ชัดเจน จึงไม่ไดร้ะบุข้อมูลลงไป  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
              ๔.๒  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินคุณภาพ 
  ทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖  เพ่ือให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก และผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๗(๖๙)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสภา
วิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการนี้ ผู้จัดท าหลักสูตร ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
สภาวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ถอนวาระ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื่องจากควรตรวจสอบความถูกต้อง                    
ของชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) และค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาเทคโนโลยีการวิจัยและประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา และน าเสนอสภาวิชาการอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๘/๑๘ 

               ๔.๓  การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๔๗ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ การให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอปิด
หลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรไม่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษารุ่นสุดท้าย รหัส ๔๙                     
ซึ่งปัจจุบันได้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้าง ทั้งนี้ การขอปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว           
ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ โดยสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า ในการขอปิดหลักสูตรฯ ควรระบุถึงเหตุผล           
ในการขอปิดหลักสูตรด้วย 
 

 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจาก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรเดิม ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย           
ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรขึ้นใหม่ จึงต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยในการให้ความเห็นชอบการปิด
หลักสูตรดังกล่าว 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
              ๔.๔    (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  
 และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ...             
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีอิสระแต่มีระบบแบบแผนที่ตรวจสอบได้ และ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๙/๑๘ 

เป็นไปตามแนวทางวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยก าหนดให้มีระบบบริหารที่แยกจากกัน          
มีคณะกรรมการบริหารหน่วยฯ ผู้บริหาร ระบบการงบประมาณ การเงิน และบัญชี  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากมหาวิทยาลัยให้ก ากับดูแล 
หน่วยฯ ได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการด้าน
กฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
    
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ....  
     
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อแก้ไขและข้อซักถามดังนี้ 
 ๑. ข้อ ๑๐ ข้อความ “ตามข้อ ๑๐(๒)” วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ให้แก้ไขเป็น “ตามข้อ ๙(๒)” 

 ๒. ข้อ ๑๕ ข้อความ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ตัดออก 
 ๓. ข้อ ๑๘ ข้อความ “ตามข้อ ๑๘(๒)” วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ให้แก้ไขเป็น “ตามข้อ ๑๗(๒)” 

   ๔. ข้อ ๒๓ ข้อความ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ตัดออก 
 ๕. หมวด ๑ ข้อ ๗ (๑)(๒) และ (๓) สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่   
 
 ค าชี้แจง 
 ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงว่า หมวด ๑ ข้อ ๗ (๑)(๒)
และ (๓) เป็นวัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งแนวทาง            
ในการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและ หน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
      ๔.๕  การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ า 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการ        
ผู้ทรงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต               
ที่ ๒๕/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น บัดนี้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๑ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการ           
ประจ าคณะ ประกอบด้วย 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๐/๑๘ 

   (๑) คณบดี  เป็นประธาน 
   (๒) รองคณบด ี
   (๓) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (๔) ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
   (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการประจ าคณะนั้น 
   ให้คณะกรรมการเลือกรองคณบดีคนหนึ่ง เป็นรองประธาน 
   ให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ 
   และข้อ ๖ ให้กรรมการ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงล าดับตัวอักษร 
พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา จ านวน ๗ คน            
ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการประจ าคณะโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
   ๑. ดร.กุลสรินทร์  ใจจริง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒. นายชาญชัย จิตรเหล่าอาพร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษ์  ดีผดุง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๖. นายดนัย ศรียงค์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๗. นายอ านาจ  เนตยสุภา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้  
 ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๗ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑.๑  ดร.กุลสรินทร์  ใจจริง   
  ๑.๒  นายชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร       
 ๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น       
 ๑.๔  ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์        
 ๑.๕  รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษ์  ดีผดุง       
 ๑.๖  นายดนัย ศรียงค ์            
 ๑.๗  นายอ านาจ  เนตยสุภา     
 ๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
                ๔.๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของ 
   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพิ่มเติม  
 
  สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ิมเติม โดยมีสาระส าคัญดังนี้       
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๑/๑๘ 

    ตามที่  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรูปแบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับร่างประชา
พิจารณ์ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  ๙ การด าเนินงานของสภาสถาบัน/
คณะกรรมการประจ าคณะ ที่เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย มีประเด็นการพิจารณาผลการประเมิน         
รายปีโดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน ๕ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย         
ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่จะต้องประเมินโดย        
ใช้แบบสอบถาม จ านวน ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๒ ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และส่วนที่ ๔  ประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบายการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองฯ ครั้งที่ ๑๐(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้หารือถึงแนวทางการประเมิน โดยที่ประชุมให้ความเห็นว่าควรเพ่ิมผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ในจ านวนที่เหมาะสม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ิมเติม 
   

 การพิจารณา ที่ประชุมเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คนได้แก่ นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 
และนายนิคม  ระวียัน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ิมเติม 
 
 มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

๑. เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต 
เพ่ิมเติม จ านวน ๒ คน ได้แก่ 

๑.๑  นายนิคม  ระวียัน 
๑.๒  นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร 

๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
               ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “ก้าวสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”             
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เขียนผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและในขณะเดียวกันเป็น
การพัฒนาหนังสือ ต ารา ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ทันสมัยเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น ๔ 
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม Kantary bay อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง โดยอธิการบดีได้มอบนโยบายการบริหารงานตามพันธกิจ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างศักยภาพ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๒/๑๘ 

ทางวิชาการ ๓ พันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ส าหรับ
กิจกรรมที่ ๒ – ๔ เป็นการปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการและพบผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

               ๕.๒  (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทิน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทิน        
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นการวางแผนการด าเนินงานของ         
สภามหาวิทยาลัยรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา ๑ ปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ (ร่าง) ก าหนดการประชุมและปฏิทินการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. การรายงานผลการด าเนินงาน หน่วยงานควรน าเสนอและถ่ายทอดให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ว่า หน่วยงานได้น าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างไรบ้าง  
     ๒. ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ เรื่องการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีของ
หน่วยงาน ดังนี้  
      ๒.๑ หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะและโรงเรียน รวม ๘ หน่วยงาน เป็น ๑ กลุ่ม 
และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวม ๕ แห่ง เป็น ๑ กลุ่ม ให้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
หลังจากเสร็จสิ้นจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ประจ าปีการศึกษา โดย
น าเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มพร้อมกัน ในรูปแบบเดียวกัน และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง ๒ ปี รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา      
      ส าหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหลังจาก
เสร็จสิ้นจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ประจ าปีการศึกษา โดยเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานย้อนหลัง ๒ ปี รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 
 ๒.๒ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ส านักงาน ส านัก สถาบัน รวม ๕ หน่วยงาน ให้น าเสนอผล
การด าเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณ โดยน าเสนอผลการด าเนินงานพร้อมกัน ในรูปแบบเดียวกัน และ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานย้อนหลัง ๒ ปี รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๓/๑๘ 

              ๕.๓  ผลการด าเนินงานแผนพฒันาสถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
   (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบัน
สู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๖ 
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นในอัต
ลักษณ์ท้ัง ๔ ด้าน เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ (ร่าง) ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖              
ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) 
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ควรเปลี่ยนการด าเนินงานจากเดิมที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้วางแผนด้านยุทธศาสตร์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
    ๒. รายงานผลการด าเนินงานควรสังเคราะห์ข้อมูลและจัดหมวดหมู่ โดยให้สนองตอบวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย  
   ๓. ควรมีการประเมินศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาของประชาคมหรือคณะ ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลต่อไป 
    ๔. แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและเพ่ือพัฒนาสถาบันสู่สากล พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๕๘ ควรจัดท าเป็นรูปแบบของแผนกลยุทธ์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย 
    ๕. ควรจัดให้หน่วยสนับสนุน เดินทางไปศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลงนามความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นเวลา ๓-๔ เดือน เช่นมหาวิทยาลัยในประเทศจีน หรือในภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงและน ามาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๔/๑๘ 

              ๕.๔  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี ้
  ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรที่เป็นไป 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน （ Key Performance indicators）  ของหลักสูตรที่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยการด าเนินการของ
หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรจะต้องประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่
เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งในขณะนี้ได้สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนทั้งสิ้น ๔๒ 
หลักสูตร จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ทั้งนี้ ผลการประเมินฯ ดังกล่าวผ่านที่ประชุมสภาวิชาการทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖  โดยสภาวิชาการมีมติรับทราบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรที่เป็นไปตาม         
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
  การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. การประเมินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ นั้น บุคคลใดเป็นผู้
ประเมิน และการประเมินใช้เกณฑ์อะไรในการประเมิน และผลการประเมินเป็นอย่างไร 
 ๒. ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ใน มคอ. ๒ ได้คะแนนระดับดี และคะแนนในระดับดีมากมีหรือไม่  
 ๓. ควรแนบเอกสารเกณฑ์การประเมิน เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
 ค าชี้แจง 
 ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์  ในฐานะผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการประเมินฯ จะมีทั้งหมด ๓ คน และ ๑ ใน ๓ คนนั้น จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มี      
ส่วนได้เสีย โดยต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้
ก าหนดไว้ว่าผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ในรายละเอียดของหลักสูตรคือ มคอ. ๒ ที่หลักสูตรต่าง ๆ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๕/๑๘ 

ได้จัดท าขึ้น และต้องสอดคล้องกับผลการประกันคุณภาพภายใน  โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป 
ต่อเนื่องกัน ๒ ปี   
 ๒. เกณฑ์การประเมินใน มคอ. ๒ จะมีเกณฑ์คะแนนสูงสุด คือ ระดับดี คือ มีการด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้        
ผลการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ใน มคอ. ๒ ของหลักสูตร มี ๑๒ ตัวบ่งชี้ อย่างน้อย        
ร้อยละ ๘๐ คือต้องผ่าน ๘ ตัวบ่งชี้ และจะต้องได้ดีติดต่อกัน ๒ ปี จึงจะได้การรับรองหลักสูตร 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๕  การอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จ 
  การศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  วิชาชีพครูและประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ประจ าภาคเรียนที่ ๑ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๓  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การอนุมัติการให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการอนุมัติ
การส าเร็จการศึกษาและการให้ปริญญา พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วดังนี้ 
 

ระดับ จ านวน (คน) 
ปริญญาตรี    ๕,๘๗๒ 
ปริญญาโท ๕๐ 
ปริญญาเอก ๗ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๓๐๐ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ๕๖ 

รวมทั้งสิ้น ๖,๒๘๕ 
       

 ทั้งนี้มีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส ๕๒ จ านวน         
๓ คน ที่ ใช้ระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี เนื่องจากมาด าเนินการยื่นเอกสารในการขอส าเร็จการศึกษาล่าช้า              
ตามบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขออนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่อนุมัติผล
การศึกษา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้แก่  
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๖/๑๘ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา เข้าศึกษา ส าเร็จการศึกษา 
๑. นางสาวกนกพร กรวิศวยศ ๕๒๓๑๕๐๐๑๐๓๒ ๑๓ มิ.ย. ๕๒ ๒๐ ก.พ. ๕๖ 
๒. นางสาวทิพรัตน์ ทัดสุคนธ์ ๕๒๓๑๕๐๐๒๐๓๒ ๑๓ มิ.ย. ๕๒ ๒๐ ก.พ. ๕๖ 
๓. นางสาวอติพร พานิช ๕๒๔๔๕๐๐๒๑๕๓ ๒๕ เม.ย. ๕๒ ๒๐ ก.พ. ๕๖ 

 

  ในการนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 
๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
  ๑. การอนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  และ            
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖,๒๘๕ คน 
 ๒. การอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี 
จ านวน ๓ คน ได้แก ่
 ๒.๑ นางสาวกนกพร กรวิศวยศ รหัสนักศึกษา ๕๒๓๑๕๐๐๑๐๓๒ 
 ๒.๒ นางสาวทิพรัตน์ ทัดสุคนธ์  รหัสนักศึกษา  ๕๒๓๑๕๐๐๒๐๓๒ 
 ๒.๓ นางสาวอติพร พานิช      รหัสนักศึกษา ๕๒๔๔๕๐๐๒๑๕๓ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตร/สาขาควรแก้ไขข้อความให้ถูกต้องจาก “การศึกษา”        
เป็น “ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” ตามเอกสารแนบบันทึกข้อความที่ สวท.๖๐๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๖ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ๕.๖ การอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ที่มีระยะเวลาการศึกษาเกิน ๓ ปี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๔(๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่             
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบรายงานการอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของผู้ส าเร็จ
การศึกษาฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๑,๘๔๘ คน และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒(๑๐)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  นั้น แต่มีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จ านวน ๑ คน ที่ใช้ระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการยังไม่ได้รับทราบว่าส าเร็จ
การศึกษาเกิน ๓ ปี ในการประชุมครั้งดังกล่าว ได้แก่ นางปฐมพร เลขาตระกูล  รหัสนักศึกษา ๕๒๓๑๕๐๐๓๒๑๓ 
ตามบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่อนุมัติผลการศึกษา 
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทั้งนี้ได้น าเสนอสภาวิชาการรับทราบในการประชุมครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๗/๑๘ 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู ที่มีระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางปฐมพร เลขาตระกูล รหัสนักศึกษา ๕๒๓๑๕๐๐๓๒๑๓ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
              ๕.๗  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วย ดร. จรินทร์ สวนแก้ว ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมานั้น อาศัยอ านาจตามความ        
ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒(๒๐)/
๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ วงศ์พลับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๘/๒๕๕๖ เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง สั่ง ณ วันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ค าสั่ งแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
        ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.          
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันที ่๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๘/๑๘ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


