
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๕.    นายณรงค์ศักดิ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๖.    นายนิคม   ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา  
๗.    นายเสกสรรศ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๘.    ดร.จกัรพรรดิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๙.    นายวัชรกิต ิ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๐.  นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธกิารบดี   กรรมการสภา 
๑๓.  ผูช้่วยศาสตราจารยบ์ุญสม   พิมพ์หนู    ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๔.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

      กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร   ผูแ้ทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.  ดร.ชนะศกึ    นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ ์  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๒.  นายกิตต ิ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริมิตร คุณานุวัฒน ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิเทศสมัพันธ์ 
๒.    ดร.วราน ี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝา่ยกิจการศูนย์การศึกษา 
๓.    ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๔.    ดร.ฉัตรแก้ว   เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๕.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖.    ดร.กนกกานต ์   วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน 
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๗.    ดร.วชิชา   ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๘.    ดร.สิทธิพร   เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร ์
๙.    ดร.เบ็ญจา   เตากล่ า คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
๑๐.  นายสฤษดิ์   ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๑.  นายธนภูม ิ   มาประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย 
๑๒.  นางสาวนัยรัตน ์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

      และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๑๓.   นางจันทรา   เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 
                   ๑.๑  การแสดงความยินดีในโอกาส ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  
   ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติฯ 
 
         สรุปเรื่อง     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแสดงความยินดีในโอกาส 
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติฯ โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ตามที่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประกาศ ระบุว่าพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตาม
มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น 
   ในการนี้ จึงขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  ได้รับการ 
โปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติฯ ในครั้งนี้ด้วย 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การแสดงความยินดีในโอกาส ศาสตราภิชาน
ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติฯ 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๑.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗  
   (เป็นการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓)  

และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗)  
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ (เป็นการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ (เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
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๒๕๔๗) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี นั้น ในการ
ประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง           
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/
๒๕๕๗ (เป็นการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗)   
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
    ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ในต าแหน่ง 
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ในต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นผลให้
พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๑๖ (๒) ประกอบกับผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑(๑๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่             
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู เป็นประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม          
พิมพ์หนู ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การเปลี่ยนแปลงประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๔  หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ ตผ ๐๐๓๔/๓๐๘๒  
   ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับ 
   ปีสิ้นสุด วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ลับ ที่ ตผ ๐๐๓๔/๓๐๘๒  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับ            
ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือ ลับ ที่ ตผ๐๐๓๔/๓๐๘๒ ลงวันที่          
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี ้
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   ๑. รายงานของผู้สอบบัญชี เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการ
บัญชีที่กระทรวงการคลังก าหนด  
   ๒. ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในข้อสังเกต แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจ      
เงินแผ่นดินทราบภายใน ๖๐ วัน 
   ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยลัย ได้มอบหมายอธิการบดี ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ         
ในข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน              
ลับ ที่ ตผ ๐๐๓๔/๓๐๘๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๑.๕  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พ.ศ..... 
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พ.ศ..... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ าการเสนอ                    
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... เป็นความประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายมาจนถึงชั้นการตรวจพิจารณาของวุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... ของวุฒิสภา ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการแต่ก็ต้องหยุดการพิจารณาไปเนื่องจากรัฐบาล
ชุดดังกล่าวได้ประกาศยุบสภา และเมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... 
คืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยหากมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  พ.ศ..... 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๕ | ๒๑ 

               ๑.๖  รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
  โรงเรียนการเรือน  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คระครุศาสตร์คณะ
พยาบาลศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  โรงเรียนการเรือน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะต่าง ๆ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ          
ครุศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการก ากับ ติดตามการด าเนินงานและให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะต่าง ๆ ต่อไป  

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ความหมายของค าที่ใช้ควรเป็นค าที่บัญญัติไว้ในราชบัณฑิตยสถาน  

๒. รายงานผลการด าเนินการที่แต่ละคณะน าเสนอมีเพียงข้อมูล แต่ไม่มีตัวชี้วัดหรือการประมวลผลของ
ข้อมูล จึงท าให้ไม่เกิดองค์ความรู้  เช่น การระบุข้อมูลของจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษา แต่ไม่ระบุจ านวนนักศึกษา
ที่เข้า ศึกษาในแต่ละชั้นปีมีจ านวนเท่าไหร่ เป็นต้น 

๓. ควรเพิ่มเติมเรื่องค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๒ 
ประการ สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๔. ทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
จึงขอให้ทุกคณะพัฒนาผลการประเมินให้มีระดับคะแนนมากกว่า ๔.๕๐ คะแนน ส าหรับตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนที่
อยู่ในระดับพอใช้ควรพัฒนาให้มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น  

๕. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ต้อง ให้ความส าคัญ มหาวิทยาลัยจึงควรปลูกฝัง
ให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันต่อองค์กร 

๖. ควรเพิ่มเติมข้อมูลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานในอนาคตที่แต่ละคณะน าเสนอไว้ใน
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละคณะด้วย 

๗. คณะควรน าภารกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการวิจัย มาก าหนดร้อยละของความส าคัญในแต่ละด้าน เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และ
เป็นข้อมูลส าหรับการประชุม Retreat ที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗             
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ต่อไป 

๘. การด าเนินงานควรก าหนดเป้าหมายและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 
๙. ทุกคณะควรพัฒนาบัณฑิตให้มีทั้งความเก่งความสามารถ และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๖ | ๒๑ 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๔  หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ ตฟ ๐๐๓๔/๓๐๘๒ 
   ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด 
   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ลับ ที่ ตฟ ๐๐๓๔/๓๐๘๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
  ด้วย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือ ลับ ที่ ตผ ๐๐๓๔/๓๐๘๒ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ๑. รายงานของผู้สอบบัญชี เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
หลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ๒. ข้อสังเกตประกอบการตรวจรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในข้อสังเกต แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบภายใน ๖๐ วัน 
 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายอธิการบดี ด าเนินการตามข้อเสนอแนะใน
ข้อสังเกตประการตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และแจ้งสภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ 
ตผ ๐๐๓๔/๓๐๘๒ ลงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที ่๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๕  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๕๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ที่อยู
ระหว่างการด าเนินการคืนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ  โดยหากกระทรวงศึกษาธิการยังประสงค์จะที่เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี   ขอให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากรองนากยรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหา
ราชการก่อนส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการต่อไป  



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๗ | ๒๑ 

   ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... เป็นความประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
สถานภาพจากเดิมที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ได้ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายมาจนถึงชั้นการตรวจพิจารณาของวุฒิสภา
โดยคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ของวุฒิสภา ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น
กระบวนการ แต่ก็ต้องหยุดการพิจารณาไปเนื่องจากรัฐบาลชุดดังกล่าวได้ประกาศยุบสภา และเมื่อมีข้อเท็จจริง
ปรากฎว่า บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วส านักงานคณะกรรมการการอุดม       
ศึกษาจึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติฯ คืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยหากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                
ยังประสงค์ที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมตรี  ขอให้ด านินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว   
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗  

 
  มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๗  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๐)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๒ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ และกองนโยบายและแผน  



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๘ | ๒๑ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม            
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗  

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
               ๔.๑  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย (เพิ่มเติม) โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
  ตามที่ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๒๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ ๖/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗                        
เพื่อท าหน้าที่ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย               
นั้น มหาวิทยาลัยเห็นควรแต่งตั้งอนุกรรมการ แทนผู้พ้นจากต าแหน่ง จ านวน ๑ ราย  
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ นางสาวชาลินี  ถนัดงาน เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย               
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้ เนื่องจากค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ มีการเปลี่ยน แปลง
รายนามของคณะอนุกรรมการฯ  จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
ความเสี่ยง ที่ประชุมเสนอให้ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นประธานอนุกรรมการและเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อคณะท างานต่อไป 
 

มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
    ๑. นายนิคม  กฤษณรังคุณ              ประธานฯ 
    ๒. ผศ.ดร. วิไล  ศรีธนางกูล             รองประธานฯ 
    ๓. รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย ์           อนุกรรมการ 
    ๔. นางสาวชาลินี  ถนัดงาน             อนุกรรมการ 
    ๕. ผศ. สนิท  ชุนดี                       อนุกรรมการ 
    ๖. นายธงชัย ศรดีามา                 อนุกรรมการ 
    ๗. นายยุทธนา สาโยชนกร             อนุกรรมการ 
    ๘. นายกิตติ  นีรมิตร                    อนุกรรมการ 
    ๙. นางสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ           อนุกรรมการ  



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๙ | ๒๑ 

๑๐. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย         อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายธนภูม ิ มาประเสริฐ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์          ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวอัจฉราวรรณ  ประกติธรรังษี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวกันวิศา  สุขพานิช           ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ๔.๒ การพิจารณาการขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย คือ 
รายที่ ๑ อาจารย์นิธิพัฒน์  สุทธิธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  

ได้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีปกติ มหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗   ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี 
ตามความเหมาะสมของแต่สาขาวิชา) และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ  ๓ 
องค์ประกอบ ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ)  โดยเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารการค้าส่งและการค้าปลีก รหัสวิชา 
๓๖๔๒๓๐๑ เพื่อประกอบการประเมินผลการสอน   

ผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความช านาญในการสอน  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ 

๒. งานวิจัย เรือ่ง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก
ในจังหวัดสมุทรสาคร (สัดส่วนผู้เสนอขอร้อยละ ๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการตลาด 

เผยแพร่งานวิจัย ในวารสารวิจัย มสด. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๓ เป็นวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ ๒ 

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และผ่าน 
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔(๓)/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗    

ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี  
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการตลาด  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด   

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก   

 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๐ | ๒๑ 

รายที่ ๒ อาจารย์รติวัลย์ วัฒนสิน  ข้าราชการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการได้                 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีปกติ  มหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗  ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความ
เหมาะสมของแต่สาขาวิชา)  และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ           
ค านิยาม  รูปแบบ และการเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ) โดยเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา ๓๖๔๒๑๐๑ เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการสอน   

 ผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความช านาญในการสอน ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ 

๒. งานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ : 
มุมมองของผู้บริโภคและผู้บริหาร (สัดส่วนผู้เสนอขอร้อยละ ๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่
มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการตลาด 

เผยแพร่งานวิจัย  ในวารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 
๘ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ ๒ 

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และผ่าน 
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔(๓)/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี  
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการตลาดและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด   

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก   

 ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 

มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
      ๑. อาจารย์นิธิพัฒน์  สุทธิธรรม  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด  ตั้งแต่วันที่ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
      ๒. อาจารย์ติวัลย์  วัฒนสิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ตั้งแต่วันที่          

๒ เมษายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
      ๓. ไม่อนุมตัิการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ ราย 

 
 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๑ | ๒๑ 

      ๔.๓ พิจารณาการขอปิดหลักสูตร จ านวน ๒๕  หลักสูตร  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขอปิดหลักสูตร 
จ านวน ๒๕ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ด้วยมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรกรณีที่ ไม่มีการจัดการเรียน 
การสอน จ านวน ๒๐ หลักสูตร และขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จ านวน ๕ หลักสูตร เพื่อจะด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งจ านวน  
๕ หลักสูตรดังกล่าว ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยมีหลักสูตร ดังนี้  

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.๒๕๔๘ สถานภาพหลักสูตรในปัจจุบันงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ แต่มีนักศึกษา รหัส ๕๐  
จ านวน ๑ คน ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา  เน่ืองจากเรียนยังไม่ครบโครงสร้าง  

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗ สถานภาพหลักสูตรในปัจจุบันงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แต่มีนักศึกษา รหัส ๕๑  
จ านวน ๑ คน ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา เนื่องจากเรียนยังไม่ครบโครงสร้าง 

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.๒๕๔๗ สถานภาพหลักสูตรในปัจจุบันงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แต่มีนักศึกษา จ านวน  
๙ คน ซึ่งประกอบด้วย รหัส ๕๐ จ านวน ๒ คน และรหัส ๕๑ จ านวน ๗ คน ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
เน่ืองจากเรียนยังไม่ครบโครงสร้าง 
 ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สถานภาพหลักสูตรในปัจจุบันงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แต่มีนักศึกษา รหัส ๕๑ จ านวน ๒ คน ที่ยัง        
มีสถานภาพเป็นนักศึกษา  เนื่องจากเรียนยังไม่ครบโครงสร้าง 
 ๕. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗  สถานภาพหลักสูตร      
ในปัจจุบันงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ แต่มีนักศึกษา รหัส ๕๐ จ านวน ๒ คน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ
ยื่นขออนุมัติจบ และตรวจรูปแบบเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
 ทั้งนี้ การพิจารณาการขอปิดหลักสูตร จ านวน ๒๕  หลักสูตร ได้น าเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ ๘(๒)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
    

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขอปิดหลักสูตร จ านวน ๒๕ หลักสูตร 
    

มต ิ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอปิดหลักสูตร จ านวน ๒๕ หลักสูตร 
 

 ๔.๔ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขอปิดหลักสูตร 
จ านวน ๒๕ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

 
 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๒ | ๒๑ 

   ด้วยสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้วนั้น ในการนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต             
ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เนื่องจากโอนไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และลาศึกษาต่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย ได้แก่ อาจารย์วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ เน่ืองจาก        
ลาศึกษาต่อ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ชยาพล ชมชัยยา      

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารี-
รักษ์ เนื่องจากโอนไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนเป็น ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ      

ทั้งนี้ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒ สาขาวิชา          
ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๒)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จ านวน ๒  สาขาวิชา  
 

 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒  สาขาวิชา ดังนี ้
   ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปลี่ยนจาก 
อาจารย์วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ เป็น อาจารย์ชยาพล ชมชัยยา      
     ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปลี่ยนจากรองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารีรักษ์ เป็น ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ      
 
       ๔.๕ การพิจารณาขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษา ของหลักสูตร 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา   
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  การพิจารณาขอเลื่อนการเปิดรับ
นักศึกษาและปรับแผนการศึกษา ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

   ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ แล้วนั้น  การก าหนดเปิดรับนักศึกษารายละเอียด
หลักสูตรก าหนดในภาคการศึกษาที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงมิได้รับนักศึกษาดังที่ก าหนด จึงขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษา 
เป็นภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสรุปรายละเอียดหลักสูตรพอสังเขป ดังนี้ 

๑. หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี แผน ก แบบ (ก๒) 
๒. ให้ปริญญา คือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) 
๓. ก าหนดด าเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
๔. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาพิจารณาจาก  



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๓ | ๒๑ 

ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ 
จาก ก.พ. รับรองทุกสาขาวิชา   

๕. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต      
๖. จ านวนรับสมัคร ๒๕  คน 
ทั้งนี้ การขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษาฯ ได้น าเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๒)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับ
แผนการศึกษา ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษา ของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจ าภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
      ๔.๖ การพิจารณาขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษาของ 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ.๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาขอเลื่อนการเปิดรับ
นักศึกษาและปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสุตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ด้วยคณะครุศาสตร์  ได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิ เศษ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ผ่ านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น การก าหนดเปิดรับนักศึกษารายละเอียดหลักสูตร
ก าหนดในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงมิได้รับนักศึกษาดังที่ก าหนด จึงขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษา เป็นภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสรุปรายละเอียดหลักสูตรพอสังเขป ดังนี้ 

๑. หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปีคือ แผน ก (๒) และ แผน ข 
๒. ให้ปริญญา คือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) 
๓. ก าหนดด าเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๔. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาพิจารณาจาก  

๔.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาการศึกษาพิเศษ  
๔.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตร ีสาขาอืน่ที่มีประสบการณ์การ

ท างานดา้นการศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี  
๔.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ (ป.บัณฑิต) สาขาวชิา 

การศกึษาพิเศษ  
๔.๔ ผู้สมัครที่อยู่นอกเหนือคุณสมบัติดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๔ | ๒๑ 

๔.๕ นักศึกษาชาวต่างชาติ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นผู้ผ่านการ
สอบข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาไทยของมหาวิทยาลัย (SDU-Thai Test) ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

 
๕. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต      
๖. จ านวนรับสมัคร ๒๕  คน 
ทั้งนี้ การขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษาฯ ได้น าเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๒)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับ

แผนการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ  การเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษาของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 

      ๔.๗ การพิจารณาแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  การพิจารณาแผนการรับนักศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท าแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง  จ าแนกตามหลักสูตร โดยมี
แผนรับตามนโยบายรวมจ านวนทั้งสิ้น ๓,๙๘๐ คน  

ทั้งนี้ แผนการรับนักศึกษาฯ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๘
(๒)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป   

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และหาวิธีการป้องกันการ Drop-out ของ
นักศึกษา เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่องบประมาณและรายได้ของมหาวิทยาลัย  

๒. ควรเพิ่มข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในปีก่อนหน้า เพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ โดยมีจ านวนนักศึกษา
ตามแผนรับตามนโยบาย แผนรับตาม มคอ. ๒ และสรุปจ านวนที่รับจริง 
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๕ | ๒๑ 

      ๔.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
 การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ได้มีมติให้ด าเนินการแก้ไขระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาปัจจุบัน จะจัดท าเป็นภาคผนวกแนบ
ท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านกฎหมายเห็นควรจะจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมาย ได้ยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  
พร้อมกับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ พ.ศ. .... ผ่านการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗ คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๖(๑๗)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ได้มีการเสนอให้ปรับแก้              
ในเรื่องของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๘(๑๙)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 
  

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  และออกบังคับ
ใช้ต่อไป 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อซักถามเรื่องค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเก็บอย่างไร และเป็นจ านวนเท่าไร 
  
 ตอบข้อซักถาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
ได้ตอบข้อซักถามค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บ เมื่อประกาศผลผู้เข้าศึกษาจะเป็นช่วงที่
มหาวิทยาลัยอื่นอยู่ระหว่างการสอบ หากมหาวิทยาลัยไม่มีการเก็บค่ายืนยันสิทธิ์ จะท าให้มีการสละสิทธิ์ของ
นักศึกษา โดยค่ายืนยันสิทธิ์ ที่เก็บจากนักศึกษา เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  (สี่พันบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยน ามา           
ใช้ในส่วนของการปฐมนิเทศก์ เอกสารคู่มือนักศึกษา รวมทั้งการตรวจโรค   
  
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
               ๔.๙  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ พ.ศ. ....  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๖ | ๒๑ 

    ตามที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ได้มีมติให้ด าเนินการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้ค่าธรรมเนียมการศึกษามีผลต่อนักศึกษา
ปัจจุบัน คณะกรรมการด้านกฎหมายเห็นควรจะจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมาย จึงได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .... ผ่านการประชุมคณะกรรมการด้าน
กฎหมาย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ครั้งที่ ๑๖(๑๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๗(๑๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ และผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๘(๑๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๗  เรียบร้อยแล้ว 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า กรณีที่มีตารางแนบท้ายขอให้ระบุที่มาของ
เอกสารแนบท้ายไว้เหนือตารางแนบท้ายทุกหน้าเพื่อความรอบคอบในการน าไปใช้งาน 
 
 มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
               ๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
   ของนักศึกษา พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนักศึกษา พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศเกี่ยวกับอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย กองกฎหมายจึงได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ของนักศึกษา พ.ศ. ....  และผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๘(๑๙)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  เรียบร้อยแล้ว 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต             

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษา พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
 

มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๗ | ๒๑ 

     ๔.๑๑  การขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติ จัดสรรเงินนอก
งบประมาณเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๔๕๒.๕๔ ล้านบาท และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติมจากสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๔.๖๒ ล้านบาท (จากเงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม วงเงิน ๔.๗๕ ล้านบาท 
และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม วงเงิน ๙.๘๖) รวมเป็นเงินนอกงบประมาณ วงเงิน ๔๖๗.๑๕ ล้านบาท นั้น 
เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามพันธกิจและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย วงเงิน ๕๒๗.๒๖ ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร วงเงิน ๖๐.๑๑ ล้านบาท  

 ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ
จัดสรร เงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๖๐.๑๑ ล้านบาท โดยขออนุมัติใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม                       
วงเงิน ๓๖.๔๕ ล้านบาท เงินรายได้อื่นเพิ่มเติม วงเงิน ๒.๔๓ ล้านบาท และใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม ปี ๒๕๕๗ 
วงเงิน ๒๑.๒๓ ล้านบาท  

 มหาวิทยาลัยจะมีเงินบ ารุงการศึกษาสะสม คงเหลือ วงเงิน ๑๑๑.๑๙ ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ปี ๒๕๕๗ วงเงิน ๖๒.๓๔ ล้านบาท ปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๒๕.๒๖ ล้านบาท 
และปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๓.๕๙ ล้านบาท  

 ทั้งนี้ การขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติมฯ ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๖๒)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
               ๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิค ได้จัดประชุมประชาคมสวนดุสิต “ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้างสรรรค์สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ ชั้น ๑ และ ๒ เพื่อสื่อสารการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง ผู้ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าการเรือน -สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ       
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ชุมชนสวนอ้อย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๘ | ๒๑ 

ราชภัฏสวนดุสิต ในส่วนกลาง จ านวนทั้งสิ้น ๘๓๐ คน ตลอดจนบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้
และศูนย์การเรียนรู้วิจัยท้องถิ่น ซึ่งสามารถรับชมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

  ส าหรับการประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งการแสดงความคิดเห็นและข้อค าถามต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะสังเคราะห์ข้อมูลและน าเข้าสู่การประชุม Retreat 
ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ต่อไป 
  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      ๕.๒ การเปิดรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ โครงการอบรมภาษา 
   และวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๓ 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเปิดรับนักศึกษาชาวจีนจาก

มหาวิทยาลัยไป่ซื่อ โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๓ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ท าบันทึก

ความร่วมมือโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ เมือง 
ไป่ซื่อ เขตปกครองตนเองจ้วง มลฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ
โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการลุล่วงมาด้วยดีทั้งรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ นั้น ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ขอน าเสนอการเปิดรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ ของโครงการอบรมฯ รุ่นที่ ๓ โดย           
มีระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘  

  ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๗  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การเปิดรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัย 
ไป่ซื่อ โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๓ 
  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๓  สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการด าเนินงาน
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย นั้น โดยจะมีกระบวนการออกกฎหมายในการยก (ร่าง) ของคณะกรรมการด้าน
กฎหมาย (ในกรณีกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗) หรือ
คณะกรรมการปรับปรุงร่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกฎหมายล าดับรอง (ในกรณีกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....) เมื่อกฎหมายฉบับใดพิจารณาแล้วเสร็จก็



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๑๙ | ๒๑ 

จะน าเสนอเข้าที่ประชุมรองอธิการบดี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แล้วจึงน าเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะกฎหมายต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย
ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาอนุมัติและให้มีผลบังคับใช้ 
    

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

        ๕.๔  สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไตรมาส ๔   

   (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย เงิน
บ ารุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย และค้างช าระเงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดย
มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   จ านวนเงิน ๔๑๕.๖๗ ล้านบาท และ 
หักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน ๘๓.๑๓ ล้านบาท คงเหลือจัดสรรจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๒.๕๔  ล้านบาท ณ 
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่ม จ านวนเงิน ๑๔.๖๑ ล้านบาท รวมจ านวนเงินบ ารุง
การศึกษาจัดสรรทั้งสิ้น จ านวนเงิน ๓๔๗.๑๕ ล้านบาท และจัดสรรเงินรายได้อื่น จ านวนเงิน ๑๒๐ ล้านบาท  
รวมวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น จ านวนเงิน ๔๖๗.๑๕  ล้านบาท  มหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับ - รายจ่าย ดังนี้ 
   ๑. รับเงินจากนักศึกษา จ านวนเงิน ๔๖๗.๑๖  ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป 
จ านวนเงิน ๓๑๑.๕๖  ล้านบาท ,นักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. จ านวนเงิน ๑๐๐.๙๙  ล้านบาท และเงิน
บ ารุงการศึกษาอื่น ๆ จ านวน ๕๔.๖๑  ล้านบาท)  และมียอดค้างรับจากนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๓๑.๑๕  ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวน ๑๒๖.๔๕ ล้านบาท,นักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. 
จ านวนเงิน ๔.๗๐ ล้านบาท)  
   ๒. รับเงินจากรายได้อื่น จ านวนเงิน ๑๒๒.๔๓ ล้านบาท รวมเป็นเงินรายรับจริงทั้งสิ้น 
๕๘๙.๕๙ ล้านบาท     
   ๓. มีรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๔๘๗.๗๗ ล้านบาท ผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่าย
จริง จ านวนเงิน ๑๐๑.๘๒ ล้านบาท   
    
   ทั้งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สิน และงบประมาณ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  
            

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗)   

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๒๐ | ๒๑ 

                ๕.๕ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
   แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ด้วย มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗  (เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี นั้น  
 ในการประชุมดังกล่าวมีการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเลือก ดร.ถนอม  อนทรก าเนิด  เป็นคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง และขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายธาดา  เศวตศิลา 
   อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา
ได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอชื่อ ดร.ถนอม  อินทรก าเนิ  เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๖  การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๐  
 
        สรุปเรื่อง  นายนิคม ระวียัน และ ดร.จักรพรรดิ วะทา น าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง การอบรม
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๐ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
          ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ ดร.จักรพรรดิ วะทา           
นายนิคม ระวียัน ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร และ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล 
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๐ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ในวันที่ ๑,๒,๓,๗,๘,๑๐ ตุลาคม และ        
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ นั้น 
         การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงจากการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  ทั้งนี้เมื่อเสร็จสินการ
อบรมจะน าเสนอสรุปผลการอบรม เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๐  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                ๒๑ | ๒๑ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ   
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งต่อไป 
 

สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๑๒(๓๓)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


