
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อปุนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๕.    นายณรงค์ศักดิ ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๖.    นายเสกสรรศ ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๗.    ศาสตราจารย์ประหยัด   พงษ์ด า    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๘.    ดร.จกัรพรรด ิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๙.    นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๐.  ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์ จันทร์เจริญ   อธกิารบดี   กรรมการสภา 
๑๒.  พลเอกเมธ ี    สมุทรักษ ์   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
        มหาวทิยาลัย   กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์   ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  ดร.ชนะศกึ    นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ ์  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๑.  นายกิตต ิ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.   นายวัชรกติ ิ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๒.   นายนิคม    ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี 
๒.    ดร.สิทธิพร   เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร ์
๓.    นางสาวนัยรตัน ์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

       และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๔.  นางจันทรา    เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

      ๑.๑ การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การจัดสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัด
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๕๖ สอบภาค ก ความรู้ความสามารถ
ทั่วไปและภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ จ านวน 
๓๗๘ สนามสอบ โดยมีอัตราว่างบรรจุได้ ๗,๓๗๔ อัตรา มีผู้มีสิทธิสอบ ๕๑๑,๓๗๔ คน ทั้งนี้          ได้ป้องกันการ
ทุจริตอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีข่าวการแอบอ้างชื่อนักการเมืองผู้ใหญ่ว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยในการสอบแข่งขันดังกล่าวก าหนดให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเสื้อยืด ไม่มี
ปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว และไม่สวมรองเท้าและถุงเท้า ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกา 
หรือเครื่องประดับใดๆ ห้ามน ากระเป๋าสิ่งของต่างๆ ตลอดจน หนังสือ ต ารา โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือและ อุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเด็ดขาด 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพ       
ในการด าเนินงาน และควรรวบรวมรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อเป็นบทเรียนส าหรับการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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               ๑.๒  กรณีข่าวการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
  ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ น าเสนอที่ประชุมเรื่อง  กรณีข่าวการสอบ 
แข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี ๒๘ เขตพื้นที่ ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบ และ
จัดส่งผลคะแนนให้แต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบจัดสอบเรียบร้อยแล้ว นั้น ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการทุจริตหรือ ข้อพิรุธ
ใด ๆ  ส าหรับกรณีข่าวที่มีผู้อ านวยการโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสอบที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) สมุทรสาคร ซึ่งได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กรณีข่าวการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
  
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๑.๓ การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 
  
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การฝึกอบรมมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ด้วยคุรุสภาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุ
สภา ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจากคุรุสภา และมีผลการเทียบ
โอน หรือมีผลการทดสอบความรู้ เพื่อให้ครบ ๙ มาตรฐาน ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าหรับรายละเอียดการฝึกอบรมจะน าเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ใน
การนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ โดย
มีการแก้ไขหน้า ๔/๑๙ ค าชี้แจงเพิ่มเติม บรรทัดที่ ๔ ข้อความ “และมีกระทบต่อการตรวจ....” แก้ไขเป็น “และมี
ผลกระทบต่อการตรวจ......”  
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
       ๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ 
   ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การตดิตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   การประชุมครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้แก่ โครงการโรงสี
ข้าว ส านักกิจการพิเศษ 
   การประชุมครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา และส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม       
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
       ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ และค าสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี นั้น 
   คณะกรรมการดังกล่าวครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน (ไม่รวมประธาน) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดิม มีรายนามดังต่อไปน้ี 

๑. กรรมการสภามหาวทิยาลัย  ประเภทผู้ทรงคุณวฒุิ  ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ชดิชนก  เหลือสินทรัพย์   กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค ์  นิยมวิทย์   กรรมการ 
๔. ศาสตราจารยต์ิน  ปรัชญพฤทธิ ์   กรรมการ 
๕. ศาสตราจารยธ์ีระ  รุญเจริญ   กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์นราศรี  ไววนิชกุล   กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์ประนอม โอทกานนท ์   กรรมการ 
๘. ศาสตราจารย์(เกียรตคิุณ) แพทย์หญิงสกาวรัตน์  คุณาวิศรุต กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์อดุม  วโรตม์สกิขดิตถ ์   กรรมการ 

 
 การพิจารณา ที่ประชุม มีการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง กรรมการ         
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 มต ิ ที่ประชุม แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยมรีายนามดังนี้ 

๑. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง  ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ชดิชนก  เหลือสินทรัพย์   กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค ์  นิยมวิทย์   กรรมการ 
๔. ศาสตราจารยต์ิน   ปรัชญพฤทธิ ์   กรรมการ 
๕. ศาสตราจารยธ์ีระ  รุญเจริญ   กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์นราศรี  ไววนิชกุล   กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์ประนอม  โอทกานนท ์   กรรมการ 
๘. ศาสตราจารย์(เกียรตคิุณ) แพทย์หญิงสกาวรัตน์  คุณาวิศรุต  กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์อดุม  วโรตม์สกิขดิตถ ์   กรรมการ 

 
       ๔.๒ การพิจารณารายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เนื่องจากการพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 
๑๑ การด าเนินการให้กระท าเป็นการลับ จึงเสนอวาระที่ ๔.๒ การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เป็นการประชุมลับ มีการบันทึกรายงานการประชุมและรับรองรายงาน
การประชุมลับ   
 
 มติ  ที่ประชุม พิจารณา รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
เป็นการประชุมลับ 
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      ๔.๓  การพิจารณาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาชีพครู โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ คุรุสภา ได้มีข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยอนุโลมให้หลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตามข้อบังคับที่ใช้ได้ ไม่เกิน ๓ 
ปี หลังจากข้อบังคับนี้ประกาศใช้ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น โดยข้อบังคับคุรุ
สภา ข้อ ๖ ก าหนดว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมี
วุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้  จ านวน ๑๑ 
มาตรฐาน”  ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงขอปรับหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู จ านวน ๕๑ หน่วยกิต เพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต และให้ความเห็นชอบ การใช้หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครูกับหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่เปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
มติ  ที่ประชุม ให้ถอนวาระ การพิจารณาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู เพื่อตรวจสอบกับหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) และสาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) เนื่องจากเป็นกลุ่มวิชาชีพครู
เหมือนกัน ซึ่งขณะนี้ทั้ง ๒ หลักสูตรอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
       ๔.๔ การพิจารณารายชื่อวารสารที่ไม่มีชื่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI แต่ยังไม่ผ่านการรับรอง 

คุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมขอถอนวาระที่ ๔.๔ การพิจารณารายชื่อ
วารสารที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI แต่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูล
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

  
 มติ  ที่ประชุม ให้ถอนวาระ การพิจารณารายชื่อวารสารที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI แต่ยังไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เน่ืองจากขอตรวจสอบข้อมูลรายชื่อวารสารเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง 
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๔.๕ การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่  ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖            
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและได้น าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานเลขาธิการ      
คุรุสภา เพื่อรับรองหลักสูตรนั้น บัดนี้ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตร โดยมี
ข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. จ านวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งให้รับนักศึกษาได้
ไม่เกิน ๑๘๐ คน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา เป็น ๑ : ๓๐ และ
มีสัดส่วนอาจารย์นิเทศ : นักศึกษา เป็น ๑ : ๑๐ และห้ามรับนักศึกษาเกินจ านวนที่ก าหนด 
 ๒. จ านวนนักศึกษาต่อห้องเรียน ต้องไม่เกิน ๓๐ คนต่อห้องเรียน 
 ๓. โครงสร้างหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาชีพครู ๒๗ หน่วยกิต โดยเป็นวิชาบังคับและมีรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียนด้วย และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖ หนว่ยกิต แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๓ หน่วยกิต ๓ (๒๔๐) 
 ๔. ให้สถาบันด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา                
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง และเสนอสภาสถาบันอนุมัติก่อนเสนอมายังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน ๓๐ วัน  
 ในการนี้ คณะครุศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต
ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔(๒๑)/
๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
    ๑. ควรตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ซึ่งรายชื่ออาจารย์จะต้องไม่ซ้ า
กับหลักสูตรอื่นๆ เนื่องจากฐานข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้ในการตรวจสอบ จะเชื่อมโยงกับของ
คุรุสภา 
   ๒. ควรตรวจสอบรายชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบกับกลุ่มวิชาชีพครูของ
หลักสูตรอื่น เนื่องจากบางวิชาเป็นรายวิชาเดียวกัน แต่ชื่อไม่สอดคล้องกัน 
   ๓. หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ ควรมีหน่วยงานในการตรวจสอบความถูกต้องของค าและข้อความที่ใช้ 
  ๔. ชื่อรายวิชาควรตรงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 
   มต ิ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
       ๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน “จากแผนฯ                
สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบเช้า 
เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมประชุมทั้งรอบเช้า
และรอบบ่าย รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๒๙๐ คน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารแผนกลยุทธ์ ๔ ปี    
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสื่อสารการด าเนินงานตามพันธกิจและความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล การต่อสัญญาจ้าง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อกา ร
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน เกิดความชัดเจนและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. ควรพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความช านาญการ 
    ๒. บุคลากรควรปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ าไปสู่งานวิจัย (Routine to Research) มีลักษณะคล้าย
กับการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เริ่มด าเนินการแล้ว  
   ๓. ควรเพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานสายสนับสนุน  
   ๔. หน่วยงานสายสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีการท างานเชิงรุก 
  ๕. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประจ ายังมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
 ๖. ผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

รอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีรูปแบบการ
ด าเนินงานในลักษณะการท างานเป็นทีม โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระหว่าง
ท้องถิ่น ประชาคม และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย         ราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖  
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   ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงานมาจนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบระยะเวลา     
๓ ปี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดต่อไป 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๕.๓  สรุปรายงานผลการด าเนินงานสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายงานผลการด าเนินงานสภา
วิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน           
สภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ รวม                      
มีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๘ ครั้ง ทั้งนี้สรุปรายงานฯ ดังกล่าว ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปรายงานผลการด าเนินงานสภาวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๕.๔ หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ)  
   และแบบประเมินการรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ 
(ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) และแบบประเมินการรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘(๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  
พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ และเป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษา หรือวิจัย ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๕  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และได้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ พิจารณามีมติเห็นชอบ นั้น 
   ต่อมา  ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
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วันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แต่ยังคง ข้อ ๓ ของประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) ในหัวข้อ  “ผลงานทางวิชาการส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี
หน่ึงหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา” ดังต่อไปน้ี  
 ๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ ก.พ.อ.        
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์       
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดท า (ร่าง) หนังสือรับรองผลงาน  
ทางวิชาการ (ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) และ (ร่าง) แบบประเมินการรับรองผลงานทางวิชาการ 
(ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ        
ใช้ประเมินผลงานทางวิชาการว่ามีเน้ือหาตามที่ผู้เสนอขอระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ หรือไม่ 

  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณา (ร่าง) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) และ (ร่าง) แบบประเมินการรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ก่อนจะน าเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ ทั้งนี้ 
ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่ประชุมเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) และแบบประเมินการรับรองผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. แก้ไขข้อความในแบบฟอร์ม “โปรดระบุเครื่องหมาย  ” แก้ไขเป็น “โปรดท าเครื่องหมาย ” 
    ๒. หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรตัดข้อความ (ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ)   

 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๕.๕ (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงบูรณาการ เพื่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

สู่ความเป็นเลิศ  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงบูรณาการ 
เพื่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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   ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ กับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ซึ่งทางกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความสนใจในการด าเนินงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวมทั้งเพื่อเป็นการ
รับฟังข้อเสนอแนะในแนวทางพัฒนาจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสู่ความเป็นเลิศ         
ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง   
   ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา จึงขอแจ้ง (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงบูรณาการ
เพื่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งแบบตอบรับในการเดินทาง เพื่อให้การ
ประสานงานการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อการ
บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสู่ความเป็นเลิศ   
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๖  รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการ 
  ใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University)  
  ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการ 
เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat 
University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนิน
โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat 
University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการด าเนินโครงการประจ าปี ๒๕๕๖         
มีดังนี้ 
   ๑. ผลิตสื่อ eDLRU ในระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑ - อนุบาล ๓) เพิ่มขึ้น ๒๕ ตอน  
   ๒. ผลิตสื่อ eDLRU ในระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๓) ๘ กลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น ๗๒ ตอน  
   ๓. น าสื่อไปเผยแพร่ให้กับครูที่สอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ผลการประเมินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการใช้สื่อ eDLRU พบว่าครูที่           
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการ ร้อยละ ๙๐.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๘.๒๕ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๘๙.๒๐  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย เผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) ส าหรับ
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ควรต่อยอดโครงการ เนื่องจากเป็นการพัฒนาบุคลากร และอาจเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
อีกด้วย 
    ๒. ควรท าให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อสั่งสมโอกาสและพัฒนาไปสู่กระบวนการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ 

 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๗ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ไตรมาส ๒ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

  ๑. โครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จ านวน ๑๙ โครงการ  
  ๒. การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากรประจ าตามสัญญาจ้าง 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๖)   
    ๓. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) 
   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 

 ๖.๑ การขอถอนที่ดินสาธารณประโชยน์ ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
 
 สรุปเรื่อง นายธงชัย ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอที่ประชุม
เรื่องการขอถอนที่ดินสาธารณประโชยน์ ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
พิจารณาการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโชยน์ “ลาดขโมยและลาดชะโด” เนื้อที่ประมาณ ๑๗๕ ไร่ ๓ งาน 
๖๒.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เมื่อวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้เพิกถอนที่สาธารณประโชยน์ โดยให้มหาวิทยาลัยได้เข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ใน
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การประชุมดังกล่าวได้รับค าแนะน าจากที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยควรด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับทุกศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  
  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การขอถอนที่ดินสาธารณประโชยน์ ของศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

       ๖.๒ รายงานการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย 
ในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยงโอกาสและความท้าทาย 

 
          สรุปเรื่อง      รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ และ นายกิตติ นีรมิตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า น าเสนอที่ประชุมเรื่องรายงานการสัมมนา เรื่องการเตรียมความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยงโอกาสและความท้าทาย โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ า เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
เรื่องการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยงโอกาสและความท้า
ทาย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีเนื้อหาของการสัมมนา ดังนี้ 
 ๑. กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียน
ของประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี ๒๕๕๘ และเพื่อสอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในยุโรป
และอเมริกา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ทั้งในเรื่องของการเข้ารับการศึกษา การจบการศึกษา การเข้าถึงการ
ฝึกงานและสมัครเข้าท างานในภาคธุรกิจ 

 ๒. ความเสี่ยง โอกาสและความท้าทาย ประเภทความเสี่ยงระดับองค์กรที่ใช้เป็นกรอบ
พิจารณาประเด็นความเสี่ยง  

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยงโอกาสและความท้าทาย 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยจะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงควรมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ไม่ใช่มุ่งเน้นที่เรื่องการตรวจสอบหรือเรื่องการเงินเท่านั้น ควรจัดท าความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์และ
จัดล าดับความส าคัญและแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

       ๖.๓ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งต่อไป 
 

 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๕(๒๖)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗                                                                     ๑๔|๑๔ 
 

     จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๔๗ น. 
 
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 


