
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๕.    นายณรงค์ศักดิ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๖.    นายเสกสรรศ ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๗.    นายนิคม    ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๘.    ศาสตราจารย์ประหยัด   พงษ์ด า    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๙.    ดร.จักรพรรดิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๐.  นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ดร.จรินทร์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๔.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

      กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  ดร.พรชณิตว ์    แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.  ดร.ชนะศึก    นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒.  นายกิตติ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.   นายวชัรกิติ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓.  ดร.วราน ี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                ๒ | ๒๑ 
 

๔.  ดร.สุวมาลย ์  ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖.    นางสาวนัยรัตน ์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

       และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๗.   นางจันทรา   เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
               ๑.๑  หนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.๐๑/๐๕/๖๖๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
   เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.๐๑/
๐๕/๖๖๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ       
การผดุงครรภ์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ท าหนังสือยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองพร้อมเอกสาร
ประกอบการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และคณะกรรมการสภาการ
พยาบาลวาระ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งผลการ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยให้การรับรองคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 
๒๕๕๗-๒๕๕๙)  และเห็นชอบให้รับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จ านวน ๙๐ คน/ปี และมีข้อเสนอแนะ         
ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุงสถาบันการศึกษาตามเงื่อนไขและประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมทั้งให้คณะพยาบาล
ศาสตร์ ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองเพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษาต่อสภาการพยาบาลเพ่ือ ขอรับรอง
สถาบันการศึกษาครั้งต่อไปภายใน ๖ เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.๐๑/๐๕/๖๖๗  
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
 มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
               ๑.๒  หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๘๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

เรื่องแจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด               
ที่ นร ๑๒๐๑/๘๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                ๓ | ๒๑ 
 

   ตามท่ี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการประมวลผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
กระทรวงต้นสังกัด ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ             
CHE QA Online และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
   ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเบื้องต้นแล้วรายละเอียดปรากฎตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โปรดด าเนินการตรวจสอบและแจ้งยืนยันคะแนน
กลับไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ด้วย หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าส่วน
ราชการยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามที่ได้แจ้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนนรวม ๔.๕๓๔๔ คะแนน 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/
๘๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๓  หนังสือส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ.๑๓๑/ 

๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ.๑๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วย ได้รับแจ้งจากกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ว่า ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ ในการ  
เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง
ก าหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน ๔ ภูมิภาค ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามก าหนดการงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้ง ๔ ภาค ซึ่งก าหนดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ ๒-๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗  
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ.๑๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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               ๑.๔  หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว๔๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๕๗  เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่นที่ ๒๐ 

   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ            
ที่ สคช.๐๕.ว๔๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา        
อุมศึกษา” รุ่นที่ ๒๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วย สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิ
ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีภารกิจและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)    
สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลักสูตร
ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะส าหรับกรรมการประจ าคณะ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมา    
ภิบาลมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมานั้น 
  ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้จัดให้มีหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” ส าหรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รุ่น ๒๐ ขึ้น รวม ๘ วัน ในวันที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๑๐ ตุลาคม และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗           
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ และการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัย 
(วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
หลักสูตรด้านธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเด็นท้าทาย
ต่าง ๆ ของการก ากับดูแลที่ดี ตลอดจนเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการก ากับ
ดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว
๔๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมา   
ภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่นที่ ๒๐ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๕  หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ที่ สสมท.๐๓๔/๒๕๕๗  
  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญส่งเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรม 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) ที่  สสมท.๐๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญส่งเลขานุการสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวข้องเข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
        ด้วย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรฝึกอบรมงานเลขานุการสภา
สถาบันศึกษา รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นทั้งด้านแนวคิด              
แนวปฏิบัติที่เจาะลึก ปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                ๕ | ๒๑ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)           
ที่ สสมท.๐๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญส่งเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรม 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๖  รายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของส านัก
กิจการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ส านักกิจการพิเศษ (The Office of Business Affairs) เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ การจัดตั้งส านักกิจการพิเศษเกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปประกอบ
กับองค์ความรู้ทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรมเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการงานเชิงธุรกิจวิชาการ ของมหาวิทยาลัย อาทิ 
ด้านอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ด้านอุสาหกรรมการโรงแรมของโรงเรียนการเรือนและโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ด้านเคมีประยุกต์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ  
   การน าองค์ความรู้มาบูรณาการให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจวิช าการ         
โดยเชื่อมโยงการด าเนินงานกับคณะและหลักสูตรต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน             
มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถอยู่รอดได้ (Survivability) อย่างยั่งยืน ทั้งนี้จากการ
ด าเนินงานสามารถรองรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ถึง ๑,๗๑๖ คน นอกจากนั้นส านักกิจการพิเศษ            
ยังได้จัดกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความเชี่ยวชาญด้านอาหารและการ
บริการ เช่น การร่วมงานกับมูลนิธิการศึกษาไทย -อเมริกัน (ฟูลไบรท์) ให้บริหารจัดการงานเลี้ยง และสาธิตวัฒนธรรมอาหาร
แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม “The 5 Annual Mid-Year Enrichment Workshop For American Fulbright Students and 
Scholars in Southeast Asia” ณ พระราชวังพญาไท และร่วมมือกับส านักงานเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร            
ฝึกอบรมว่ายน้ าให้กับนักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรโดยจดัอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพนักงานเพ่ือให้พนักงานได้รับ
การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ควรจัดเรียงล าดับความส าคัญของเป้าประสงค์โดยให้ความส าคัญต่อการเป็นแหล่งความรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มากที่สุด การบริหารงานเชิงกลศาสตร์ ด าเนินกิจกรรมเชิง
พาณิชย์ด้านอ่ืนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพ่ึงตนเอง และการรองรับกิจกรรมที่จะเกิดในอนาคต (AEC) ตามล าดับ 
  ๒. ควรมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ก ากับดูแลงานเชิงพาณิชย์ ที่รองรับการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
    ๓. หน่วยงานควรสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ๔. ควรเพ่ิมเติมข้อมูลโครงการโรงสีข้าวโดยเน้นเนื้อหาที่เป็นความร่วมมือและการเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
    ๕ ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเชื่อมโยง
การท างานให้มีความครอบคลุมทุกด้าน 
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  ๖.  ส านักกิจการพิเศษควรเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับนโยบาย ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพและ
กระบวนการของหน่วยงานในก ากับ   
 ๗. ขอให้ตรวจสอบค าถูกและค าผิด ก่อนการพิมพ์เผยแพร่  
    ๘. การรายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการพิเศษครั้งต่อไปควรเป็นการรายงานการก ากับควบคุม
มาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงานในก ากับ และควรน าเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย เช่นการจัดระบบครัว เป็นต้น 
   ๙. หน่วยงานควรจัดท าแผนปฏิบัติ (Road Map) 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องการด าเนินงาน
ระหว่างส านักกิจการพิเศษและหน่วยบ่มเพาะฯ ปัจจุบันได้มีการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งผู้อ านวยการส านักกิจการ
พิเศษ ได้ร่วมเป็นกรรมการของหน่วยบ่มเพาะฯ และได้มีการร่วมกันในการด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการน าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ จ าหน่ายที่โรงแรมสวนดุสิต และครัวสวนดุสิต เป็นต้น 
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕(๒๖)/๒๕๕๗  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่  ๕(๒๖)/๒๕๕๗               
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว   
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗  
   
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ โดยมี
การแก้ไข หน้า ๗/๑๙ ดังนี้ 
     ๑. วรรคสอง บรรทัดที่ห้า ...จ านวน ๔ คือ แก้ไขเป็น จ านวน ๔ คน คือ 

      ๒. วรรคสาม และวรรคสุดท้าย บรรทัดที่สอง...ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะเรียงตามล าดับตัวอักษร 
แก้ไขเป็น ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือจัดล าดับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕(๒๖)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
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ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี  สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม    
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการสภาวิชาการ และหน่วยงานที่อยู่
ระหว่างด าเนินงาน จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

       
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม            
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
              ๔.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
มีมติเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๑๕ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและจัดล าดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน    
๑๓ คน 
  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อจ านวน ๑๕ คน ได้รับความยินยอมจ านวน ๑๔ คนไม่ให้ความยินยอมจ านวน ๑ คน 
คือ ศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ ธานีรัตน์ ด้วยเหตุเรื่องสุขภาพ คณะกรรมการสรรหาจึงแจ้งขอความยินยอมจาก
บุคคลตามบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับถัดไป คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต ซึ่งได้
ตอบรับให้ความยินยอม รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบจ านวน ๑๕ คน ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อ ๔ แห่ง
ข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และประธานเลือกรองประธาน ๑ คน คือ พันเอกประเชิญ ไชยกิจ และเลขานุการ ๑ คน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต 
          

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    
  

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายนามดังนี้ 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง           ประธานกรรมการ 

๒. พันเอกประเชิญ ไชยกิจ                รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายคมวรเดช  เหรียญทอง             กรรมการ 
  ๔. นางณชนก  แซ่อ้ึง                        กรรมการ 
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  ๕. ดร.ประยุทธ์  สวสัดิ์เรียวกุล            กรรมการ 
๖. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์                  กรรมการ 

  ๗. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ์          กรรมการ 
   ๘. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์                กรรมการ 
  ๙. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์   กรรมการ 

๑๐. นายประสิทธิ์  อัคคะประชา          กรรมการ 
  ๑๑. นายรายินเดอซิงห์  สัจจเทพ        กรรมการ 
 ๑๒. นายตลับ  เพชรรัตน์                  กรรมการ 
  ๑๓. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ                กรรมการ 
  ๑๔. นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ        กรรมการ 
  ๑๕. ประธานสภานักศึกษา                กรรมการ 
  ๑๖. นายกองค์การนักศึกษา               กรรมการ 

  ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต          กรรมการและเลขานุการ  
 

     ๔.๒ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการสภาวิชาการ  

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการ

สภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
ตามที่กรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หมดวาระ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗  ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ซ่ึงบัญญัติว่า “กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านใน
กรรมการสภาวิชาการ ด ารงต าแหน่งครบ ๒ วาระ  
   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๒๐  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
แจ้งทุกคณะให้ด าเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะเพ่ือสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
ซึ่งได้รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ คน ดังนี้  

๑. ดร.ดิเรก  วรรณเศียร  ผู้แทนคณะครุศาสตร์   
๒. ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ    ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์    
๓. ผศ.ดร.สุนทร  สุทองหล่อ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๔. ผศ.ดร.ขนิษฐา  ปาลโมกข์  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ    
๕. ผศ.ดร.ประกาย  จิโรจน์กุล  ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์     
๖. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร  ผู้แทนโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  
๗. ดร.กนกกานต์  วีระกุล  ผู้แทนโรงเรียนการเรือน  
๘. ดร.จันทร์แรม  เรือนแป้น  ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย  
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เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๒๐  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ข้อ ๗ ให้ประธานสภาวิชาการ และ
กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ จ านวนเท่ากับกรรมการสภา
วิชาการประเภทผู้แทนคณะ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร พร้อมทั้งประวัติและข้อมูลรายละเอียดที่
ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๖ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔ ผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอกและมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 

(๒) มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือส าเร็จการศึกษาปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับ รอง หรือมีความรู้และ
ประสบการณ์ในทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

(๓) มีความเป็นนักวิชาการ และสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

(๔) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๕) มีภาวะผู้น า และความสามารถในการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กรรมการสภาวิชาการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ยังเหลืออีก ๑ วาระ และได้เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่ครบ ๒ วาระ มีมติเห็นชอบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู   สุขารมณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิ เชียร ชุติมาสกุล แทนรายที่  ๓ และ ๕  
ทีม่ีวาระครบสองปีติดต่อกัน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 
เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จ านวน ๘ คน ดังนี้  

๑. ดร. โฉมยง  โต๊ะทอง 
๒. ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา 
๓. รศ.ดร.เรณู  สุขารมณ ์
๔. รศ.ดร.วราภรณ์  ธาระวานิช 
๕. รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
๖. รศ.ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ 
๗. รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ 
๘. ผศ.ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา บุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๘ คน เป็น
กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และ อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ระบุไว้ในแบบประวัติ 
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 มติ ที่ประชุมมีดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๘ คน เป็นกรรมการสภาวิชาการประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  
          ๑.๑  ดร. โฉมยง  โต๊ะทอง 
          ๑.๒  ศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร. พัชรา  สินลอยมา 
          ๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู  สุขารมณ์ 
        ๑.๔  รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  ธาระวานิช 
        ๑.๕  รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ชุติมาสกุล 
           ๑.๖  รองศาสตราจารย์ ดร. สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ 
              ๑.๗  รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ 
       ๑.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
   ๒. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ   
 
               ๔.๓  การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า 

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม           
ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์หรือ         
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ให้กรรมการ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี และ
จัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูลรายละเอียดที่ ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอ                        
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา นั้น  
   ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ เหมาะสม          
และจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๓ คน โดยมีรายนาม
เรียงล าดับตามตัวอักษร ดังนี้ 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ นีละคุปต์ 
   ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ 
   ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โสภาพรรณ  อมตะเดชะ 
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๓ คน เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อรายที่ ๓ คือ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาพรรณ อมตะเดชะ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
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ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เสนอมาได้ ดังนั้น ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการประจ าสถาบันนั้น หากพิจารณาตามสัดส่วนของ
กรรมการซึ่งมีจ านวน ๖ คน และจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ เท่ากับ ๒ คน หากผู้อ านวย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ขัดข้อง ในกรณีที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเพียง ๒ คน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย โดย ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวชี้แจงไม่
ขัดข้องกรณีที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
 
 มติ  ที่ประชุม มีดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      
ในคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายนามดังนี้  
          ๑.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ นีละคุปต์ 
          ๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล  ธนะโสภณ 
   ๒. อนุมัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
       ๔.๔ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ (TQF)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
มีทัศนคติที่ดีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

ในการนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
    
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เปิดสอนและมี
จ านวนนักศึกษาประมาณเท่าใด และจ านวนนักศึกษาทีส่นใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประมาณ
เท่าไร  

๒. หลักสูตรดังกล่าวมีจุดเด่น หรือจุดเน้นในเรื่องใดที่จะจูงใจให้นักศึกษาสมัครเข้าเรียน  
 ๓. บัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาจะมีศักยภาพพอที่จะไปท างานในประเทศใกล้เคียงหรือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้หรือไม ่
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 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เปิดหลักสูตรดังกล่าวทั้งหมด ๑๐๑ มหาวิทยาลัย และมี
จ านวนนักศึกษาในภาพรวม ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน ส าหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนรับนักศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าวไว้ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเปิดรับนักศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว  

๒. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีศักยภาพในการท างานในประเทศใกล้เคียงและกลุ่มประเทศอาเซียนได้
เนื่องจาก เนื้อหาของหลักสูตรมีความใกล้เคียงกับของต่างประเทศ ซึ่งหากนักศึกษามีความช านาญและ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ก็สามารถท างานได้ 

๓. หลักสูตรดังกล่าวมีจุดเด่น หรือจุดเน้นในเรื่อง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความสามารถใน
การเจรจาต่อรอง เป็นต้น  
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

  ๔.๕  การพิจารณาการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคุรุสภา 
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาการปรับแก้ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคุรุสภา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖  
และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และได้น าทั้งสองหลักสูตรส่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือรับทราบให้ความเห็นหลักสูตรนั้น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร และ
มาตรฐานการผลิตเพ่ือรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขทั้งสองหลักสูตร เนื่องจากเนื้อหาไม่ครอบคลุมตามมาตรฐาน
ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๕ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ความเป็นครู สมรรถนะที่ไม่ปรากฏ ได้แก่ สมรรถนะที่ ๑, ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๒  ปรัชญาการศึกษา สมรรถนะที่ไม่ปรากฏ ได้แก่ สมรรถนะที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓  ภาษาและวัฒนธรรม สมรรถนะท่ีไม่ปรากฏ ได้แก่ สมรรถนะท่ี ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐  การประกันคุณภาพการศึกษา สมรรถนะที่ไม่ปรากฏ ได้แก่  

           



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                ๑๓ | ๒๑ 
 

สมรรถนะที่ ๑, ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  

สมรรถนะที่ไม่ปรากฏ ได้แก่ สมรรถนะที่ ๓ 
   บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ทั้งสองหลักสูตร ตามมติของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คุรุสภา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคุรุสภา หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
              ๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น โดยในข้อ ๖ 
ของข้อบังคับ ว่าด้วยผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมี
วุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ๑๑ มาตรฐาน 
  ในการนี้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้ง ๑๑ มาตรฐาน และน าเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                ๑๔ | ๒๑ 
 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

         ๔.๗   การรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
      สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับนโยบายการกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล โดยการสนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งต้องมี
คุณสมบัติ คือ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. และผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียน
ได้ตามสถานที่ต่อไปนี้ 
 ภาคเหนือ เขต ๑ (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งล าปาง) 
 ภาคเหนือ เขต ๒ (๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  (๕)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

(๖)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒  (๗)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

                          (๘)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ภาคกลาง  (๙)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี) 
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(๑๐)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก) 
(๑๑)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) 

 ภาคใต้ เขต ๑ (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 (๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง) 

 ภาคใต้ เขต ๒ (๑๔)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 (๑๕)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   ทั้งนี้ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  การรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ การเปิดสอนตามแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตาม
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
              ๔.๘  การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา ที่มี
คุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในการนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก และได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุม
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
    จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายงบลงทุน  
 ๒. หมวด ๓ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษากรณีนักศึกษาส าเร็จสาขาอ่ืนสมัครเรียน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้หรือไม่ 
 ๓. ควรประชาสัมพันธ์ โดยเน้นรายวิชาที่เป็นวิชาที่น่าสนใจ เช่น การฝึกฝนภาวะผู้น า การบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศ ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูง อัจฉริยะทางอารมณ์และภาษากาย มิติใหม่ในการจัดการเรียนรู้ 
และอัตลักษณ์องค์กร เป็นต้น  
 
 ค าชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แต่มีรายวิชาที่ปรับพ้ืนฐานซึ่งเป็น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า เนื่องจากหากเปิดรับแต่เฉพาะผู้บริหารเข้าศึกษาเพียง
อย่างเดียว ก็จะไมมี่แนวความคิดที่มีความหลากหลาย 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
              ๔.๙  การพิจารณาการเสนอขอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาการเสนอขอปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วย คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จ านวน ๓ 
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง
หลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร ยังมีนักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ไม่สมบูรณ์โดยมีรายละเอียด
หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานภาพหลักสูตรในปัจจุบัน งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีนักศึกษาท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่สมบูรณ์ จ านวน ๒๒ คน ซึ่งประกอบด้วย รหัส ๕๑ จ านวน ๑๓ คน และรหัส ๕๒ จ านวน ๙ คน 

๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สถานภาพหลักสูตรในปัจจุบัน งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยมีนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ไม่สมบูรณ์ 
จ านวน ๔ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระหัส ๔๙ ทั้งสิ้น 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานภาพหลักสูตรในปัจจุบัน งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีนักศึกษาท า
วิทยานิพนธ์ไม่สมบูรณ์ จ านวน ๕๔ คน ซึ่งประกอบด้วย รหัส ๕๒ จ านวน ๑๓ คน รหัส ๕๓ จ านวน ๑๔ คน และ
รหัส ๕๔ จ านวน ๒๗ คน 

ทั้งนี้ การเสนอขอปิดหลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕
(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จ านวน 
๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๐ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จ านวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

  ๔.๑๐ พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 รายที่ ๑ อาจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยวิธีปกติ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเสนอ
ผลงานทางวิชาการ คือ ต ารา เรื่อง วารสารและหนังสือพิมพ์ รหัสวิชา ๑๖๓๓๕๐๓ (สัดส่วนผู้เสนอขอร้อยละ 
๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๒(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน 
รายวิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน รหัสวิชา ๑๖๓๒๓๐๔ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญ
ในการสอน (ใช้ผลการประเมินเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓) และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากต ารา มีคุณภาพดี เป็นผลงาน
ที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  โดยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 

 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เนื่องจากต ารา มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มี
ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ
ครบเป็นครั้งแรก 

 รายที่  ๒ อาจารย์จันทร์แรม  เรือนแป้น  ข้าราชการ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย เรื่อง ศักยภาพของชุมชนใน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                ๑๘ | ๒๑ 
 

พ้ืนที่ต าบลโคกโคเฒ่าในการจัดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบพ่ึงตนเอง (สัดส่วนผู้เสนอขอร่วมวิจัยร้อยละ ๘๐) 
โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๒(๑)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ รหัสวิชา ๒๕๕๕๙๐๑ ซ่ึงผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน และพิจารณาผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด  โดยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 

 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา
หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการเป็นครั้งแรก 

 ทั้งนี้ การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกล่าว ได้น าเสนอสภา
วิชาการ ครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย 
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็น
ครั้งแรก 

 ๒. อาจารย์จันทร์แรม เรือนแป้น ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 
  ๔.๑๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนการศึกษา 
   เพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ ได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเ พ่ือพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ และมหาวิทยาลัยประสงค์จะปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย นั้น ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและนิติกร ได้ยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
กองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  โดยผ่านการพิจารณาประชุมคณะกรรมการกอง
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๖๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามบันทึก
ข้อความ ที่ กม.๑๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยจากที่ประชุมคณะกรรมการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                ๑๙ | ๒๑ 
 

ด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีการพิจารณาให้แก้ไขในส่วนของสาระให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 
๙(๑๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อแก้ไข ข้อ ๖ (๒) (ก) แก้ไขเป็น (ก) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอ่ืน
จากแหล่งทุนอ่ืนเต็มจ านวน หรืออยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติตามสัญญารับทุนอ่ืน 
 
  มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
  

     ๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  
จันทร์เจริญ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกาศ ณ 
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) ที่ผ่านมา
ได้ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ 
ซึ่งก าหนดให้อธิการบดี มีอ านาจและหน้าที่ส าคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ กอปรกับ
มหาวิทยาลัยฯ ต้องด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก “สานต่องาน ตาม
ศักยภาพ สร้างความเป็นเลิศ” ผสานการท างานร่วมกันเป็นทีม และมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” เป็นส าคัญ โดยทีม
ผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ซึ่งมีรูปแบบการบริหารงานเชิงรุก เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
               ๕.๒  รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบสอบคัดเลือก 
  (รับตรง) และรอบสอบคัดเลือก (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบสอบคัดเลือก (รับตรง) และรอบสอบคัดเลือก (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
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    ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการรับสมัคร จัดสอบคัดเลือกและ
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในรอบสอบคัดเลือก (รับตรง) และรอบสอบคัดเลือก (รอบ
ทดแทนผู้สละสิทธิ์) เรียบร้อยแล้ว  โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัวจ านวนทั้งสิ้น ๓,๒๙๐ คน 
และอยู่ในกระบวนการรับนักศึกษารอบ Admissions ตามแผนรับ อีก ๑,๑๓๐ คน   
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ รอบสอบคัดเลือก (รับตรง) และรอบสอบคัดเลือก (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่าควรจัดท าข้อมูลแผนรับตามหลักสูตร แผนรับ
ตามนโยบาย และจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัว โดยให้น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๓ สรุปโครงการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
สู่ความเป็นเลิศ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปโครงการประชุมเชิงบูรณาการ
เพ่ือการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สู่ความเป็นเลิศ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ได้ด าเนินการโครงการประชุมเชิงบูรณาการเพ่ือ
การบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สู่ความเป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทุกแห่ง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (รายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx) และน าเสนอ
แนวทางพัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งในอนาคต โดยการประชุมฯ ดังกล่าว ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ได้รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   ในการนี้ จึงขอน าเสนอสรุปโครงการประชุมเชิงบูรณาการเพ่ือการบริหารศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง สู่ความเป็นเลิศ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว และ
เพ่ือให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง น าแนวทางท่ีได้รับจากการประชุมฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปโครงการประชุมเชิงบูรณาการเพ่ือการ
บริหารศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สู่ความเป็นเลิศ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรน าข้อเสนอแนะมาสังเคราะห์
และน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๗(๒๘)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


