
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม 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.    นายณรงค์ศักดิ ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๖.    นายเสกสรรศ ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๗.    นายนิคม    ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๘.    ศาสตราจารย์ประหยัด   พงษ์ด า    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๙.    ดร.จกัรพรรดิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๐.  นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธกิารบดี   กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์   ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๔.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

      กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  ดร.พรชณิตว์    แกว้เนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   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 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.   นายวัชรกติ ิ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ดร.วราน ี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝา่ยกิจการศูนย์การศึกษา 
๒.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗                                                                ๒|๑๘ 
 

๓. นางสาวกนกวรรณ  คนซ่ือ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายสุทัน  มุมแดง รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและ 
    งานทะเบียน 
๕. นางสาวกิ่งกาญจน ์  ทองงอก หัวหน้ากลุ่มงานการประกันคุณภาพ 
๖.   นางสาวนัยรัตน ์    เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๗.   นางจันทรา   เลิศอนันต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

 ๑.๑ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายุบ             
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ท าให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่
ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรมีผลชะลอไว้ก่อน  และมีการแต่งตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  ต่อมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้มี
หนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยให้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ
เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยไปชี้แจง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติที่ได้มี
การพิจารณาจากกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร  โดยมีการแก้ไขจ านวน ๑๐ มาตรา นั้น ผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงการแก้ไขและมีการทบทวนการแก้ไข โดยคณะกรรมการมีความเห็นควรแก้ไข ๒ มาตรา 
คือ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๘๐ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยให้ยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติตามร่างเดิมโดยแก้ไข ๒ มาตราดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตอบยืนยันไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗   

จากข้อมูลดังกล่าว ณ ปัจจุบันขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต รอการพิจารณาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งอยู่ระยะที่ ๒ คือระยะเร่งด่วนระดับปานกลาง 
  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๑.๒ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช๐๑.ว๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  

๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการ มหกรรมจิตอาสาใน 
สถาบันการศึกษา ปี ๒   
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 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ  
ที่ สคช ๐๑.ว ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการ 
มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมาคม
ธรรมศาสตร์ เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และโครงการฉลาดท าบุญ
ด้วยจิตอาสา เครือข่ายพุทธิกา ได้ก าหนดจัดโครงการ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒ : ทิศทางและ
กระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคม” (Education Volunteer Expo ๒๐๑๓-๒๐๑๔) ระหว่างวันที่ ๔-
๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และกระบวนการท างานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ด้านอาสาสมัครทั้งจากสถาบันและองค์กรในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย และร่วมกันพัฒนากลไกและระบบสนับสนุน เพื่อขยายผลสู่การสร้าง
พลเมืองอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของไทยในสังคมและประชาคมอาเซียนต่อไป การจัดงานครั้งที่เป็นผลสืบเนื่อง
จากงาน “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อปี ๒๕๕๕ 
และก าหนดจัดโครงการมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ณ องค์กรแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) แต่สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดงานในช่วงดังกล่าว เครือข่ายองค์กรร่วมจัดจึงก าหนดจัดงานมหกรรมฯ ขึ้นอีกครั้ง 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ  ที่ สคช 
๐๑.ว ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการ มหกรรมจิต
อาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒ 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  
       ๑.๓ การจัดท าแบบ ถ้วย-ชาม เซรามิค ลายไก่ ภาพวาดโดยศิลปินแห่งชาติ  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า  
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธกิารบดีฝา่ยนโยบายและแผน น าเสนอ
ที่ประชุมเรื่อง การจดัท าแบบ ถ้วย-ชาม เซรามิค ลายไก่ ภาพวาดโดยศิลปนิแห่งชาติ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ
ประหยดั  พงษด์ า  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประหยัด  พงษ์ด า  ในการวาดภาพลายไก่ลงบนถ้วย-ชาม เซรามิค เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ล าปาง  โดยท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ภาพวาดลายไก่ ทั้งหมด ๔ รูป นั้น  ในการนี้  จึงน าเสนอกรรมการ
เพื่อขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบหรือขนาด  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ทั้งนี้ ในการประชุม
ครั้งต่อไป จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สมบูรณ์ 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การจัดท าแบบ ถ้วย -ชาม เซรามิค ลายไก่ 
ภาพวาดโดยศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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       ๑.๔ ครัวโรงแรมสวนดุสติเพลส ครัวโฮมเบเกอรี่ และครัวใหญ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สวนดุสิต ได้รับรางวัลรา้นอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี ๒๕๕๗ จดัโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ครัวโรงแรมสวนดุสิตเพลส ครัวโฮมเบเกอรี่ และครัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ได้รับรางวัลร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี ๒๕๕๗ จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ครัวโรงแรมสวนดุสิตเพลส ครัวโฮมเบเกอรี่ และครัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ได้รับรางวัลร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี ๒๕๕๗ ตามมาตรฐาน GMP in Mass Catering จัด
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งประเทศไทยมีครัวผ่านมาตรฐานทั้งหมด ๑๐๐ ครัว  โดยจะแบ่งเกรดมาตรฐาน
เป็นเกรด เอ บี  ซี และมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ๓ รางวัล จ าแนกรางวัลเป็น มาตรฐานเกรดเอ คือ ครัวโรงแรม 
กับ ครัวเบเกอรี่ และมาตรฐานเกรดบคีรัวผลิตครัวใหญ่ ซึ่งจะมีพิธีการมอบรางวัลในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  ซึ่ง
เกณฑ์ในการพิจารณาจากความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการใช้งานขององค์ประกอบครัวเป็นหลัก จา
การได้รับรางวัลก็ท าให้มหาวิทยาลัยประสบปัญหา เนื่องจากคนออกแบบครัวหายาก ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยมี
ผู้ออกแบบครัว ๒ คน แต่ขณะนี้อีกคนหน่ึงติดงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาจึงเหลือเพียงคนเดียว ดังนั้นในระยะนี้งาน
จะเข้ามาค่อนข้างมาก หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ก็ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกแบบให้  เช่น บริษัท เอส 
แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) โดยให้ทุนเรียนในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ซี พี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว   
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗  
  

มติ  ที่ประชุม รับรอง  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๔ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  
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กองกฎหมาย ส านักกิจการพิเศษ ส านักงานเลขานุการศูนย์การศึกษา และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

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

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  
                ๔.๑ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
                            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ด าเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ และแผนดังกล่าว          
ได้สิ้นสุดลง และได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ฉบับที่ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ 
และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นใหม่เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน
และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ยึดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

   ทั้งนี้ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๕(๑๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗       
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑. หน้าค าน าควรลงลายมือชื่อ ผู้จัดท า และควรระบุหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน   
   ๒. งบประมาณการด าเนินงานควรเรียงล าดับความส าคัญโดยค านึงถึงพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการศึกษา  ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    ๓. รูปภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (หน้าที่ ๔๐) ควรจัดล าดับความส าคัญของ
ระบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรรงบประมาณ 
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    ๔. ในการวิเคราะห์ประเด็นจุดอ่อนด้านบุคลากร บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามควรครอบคลุมทุก
หน่วยงาน  
    ๕. ควรปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเป็นแผนการด าเนินงานต่อเน่ืองจากแผนเดิม 
 ๖. แผนที่ ๒ เป้าหมายที่จะสร้างจุดแข็งให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความแตกต่างด้านเทคโนโลยีให้
เหนือกว่าคู่แข่ง โดยน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเพิ่มคุณค่าบุคลากร 
สนับสนุนบริการใหม่ ๆ สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  พบปัญหาหรือไม่  และถ้ามีเตรียมการในการ
ด าเนินการอย่างไร 
 
 ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมว่า  แต่เดิมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ก าหนดโดยนโยบายของรัฐบาล  โดยให้ทุก
หน่วยงานมีแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นผู้ก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการรับมาด าเนินการต่อ 
และให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการต่อ  ในระยะแรกการด าเนินการ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ไม่พบปัญหา เนื่องจากก าหนดไว้เป็นระยะเวลา ๔ ปี  แต่แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฉบับที่ ๓ ยังไม่ได้ก าหนดแผนออกมา จนกระทั่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฉบับที่ 
๓ ออกมา และเพื่อให้สอดคล้องกับการท างาน เงื่อนไขต่าง ๆ บางส่วนต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไป     
จึงท าให้เห็นภาพรวมยังไม่ชัดเจน   
  มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนใหม่ โดยตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่พิจารณา
โครงการใหม่ทั้งหมดโดยให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับส านักนโยบายและแผน  เดิมแผนแม่บทมหาวิทยาลัยก าหนด
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นผู้ก าหนด  ต่อไปมีนโยบายเปลี่ยนใหม่ คือ 
หน่วยงานต้องการท าอะไร และส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้ปรับระบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน และอีกสิ่งหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการคือ การใช้ iPad ช่วยในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งส านักวิทยบริการฯ จะต้องท า
ระบบให้รองรับในการใช้งานนี้  หลังจากเดือนสิงหาคมไปแล้วมหาวิทยาลัยปรับแผนใหม่ รวมทั้งเรียงล าดับ 
Priority ใหม่  
 

มติ ที่ประชุม อนุมัติในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ปรับปรุงงบประมาณ
ตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 
 
     ๔.๒  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖                    
                
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    ด้วย คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๕๓๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๗ ได้รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีการน าเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข จ านวน ๒ ครั้ง 
ตามล าดับ ดังนี้ 
   ๑. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗   
    ๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๗(๑๖)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเอกสารตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน 
องค์ประกอบที่ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๑๖ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๔ ๔.๔๑ ดี 
องค์ประกอบที่ ๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๖ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๗ ๔.๙๒ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๘ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๙ ๕.๐๐ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเฉพาะ สกอ. ๔.๘๐ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเฉพาะ สมศ. ๔.๔๕ ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๖๐ ดีมาก 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖   
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ที่มีผลคะแนนน้อย ได้แก่ สมศ. ๑ , ๔ , ๕ ,๗ 
และ ๑๔ มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการด าเนินงานระยะยาว โดยเฉพาะในด้านการท าผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย และควรพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่มีศักยภาพในการท าผลงานทาง
วิชาการ 
  ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จในด้านต่ าง ๆ ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  
  ๓. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๒ สภาสถาบัน
ก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ซึ่งรายละเอียดของผลการด าเนินงานมีข้อความที่
เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการโดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดูแล
ในด้านต่าง ๆ ควรน าไปเพิ่มเติมในส่วนของการกระจายอ านาจ จะมีความสอดคล้องมากกว่า   
 ๔. ขอให้ตรวจสอบค าผิด โดยเฉพาะในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ มีค าผิดเป็นจ านวนมาก  
 ๕. มหาวิทยาลัยเลือกสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยประเภทใด  
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 ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 ตามเอกสาร (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
จะน าไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นข้อมูล
รองรับการตรวจประเมินในวันที่ ๑๓  ๑๔  และ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  ดร.บุญลือ  ทองอยู่  นายณรงค์ศักดิ์  
ภูมิศรีสอาด และ ดร.จักรพรรดิ  วะทา  ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ไม่ได้เน้นงานการวิจัย ซึ่งมีอาจารย์
ส่วนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษา ใกล้กลับมารายงานตัวค่อนข้างมาก  เมือ่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเรื่องการวิจัย 
และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในจุดนี้ยังได้ไม่
เต็มยังน้อยกว่ามหาวิทยาลัยทางด้านวิจัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในกระบวนการท าวิจัยและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการด้าน
การเงินทรัพย์สิน และงบประมาณ  ดังนั้น เรื่องกระบวนการวิจัยก็พยายามของบประมาณให้ได้มากที่สุด อีกส่วน
หนึ่งที่ได้คะแนนน้อยการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ จากข้อมูล ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และไปศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้คะแนน
สูงว่าด าเนินการอย่างไร  และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ส่วนที่ท าให้คะแนนสูงมาอบรมวิจัยการเขียน
บทความวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่  ซึ่งในส่วนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นจุดอ่อนจะเร่งปรับปรุงแก้ไข 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า        
ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  ได้กล่าวถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ของสถาบันอุดมศึกษา  ในช่วงที่มีการก าหนดสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาครั้งแรก ได้มีการแบ่งสถานภาพ
อุดมศึกษา ออกเป็น ๔ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีภารกิจที่แตกต่างกัน  ซึ่งในขณะนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ 
ผลพันธิน  ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  และศาสตราจารย์วิจิตร  
ศรีสะอ้าน ได้สอบถามกรณีตัวชี้วัดในการประเมินเป็นตัวเดียวกันได้หรือไม่  ซึ่งตัวชี้วัดเป็นตัวเดียวกันนั้นไม่
ขัดข้อง  แต่เกณฑ์การประเมินจะเป็นตัวเดียวกันนั้นขัดข้อง  ศาสตราจารย์วจิิตร  ศรีสะอ้าน จึงให้ปรับเกณฑ์การ
ประเมินใหม่ว่า แต่ละกลุ่มต้องใช้เกณฑ์อะไรในการประเมิน  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้ง
ต่อไป จะกล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งหน่ึงว่าจะด าเนินการอย่างไร     
         

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖  
 
                ๔.๓  การพิจารณาเงินกู้เพื่อการลงทุนของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม 
  การปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัดการศึกษาระดับ 
  ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ ๒  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเงินกู้เพื่อการลงทุน
ของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ ๒ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   (๑) ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้กับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน ๘ รุ่น มีผู้ดูแล
เด็กเข้าศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๒๗,๙๖๙ คน และในระดับปริญญาโท จ านวน ๔ รุ่น มีบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๑,๖๑๘ คน 
        (ในปัจจุบันนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๑๙,๙๔๗ คน 
คงเหลือเรียน ๗,๘๗๐ คน พ้นสภาพ ๑๕๒ คน ในระดับปริญญาโทส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๑,๕๒๖ คน คงเหลือ
เรียน ๖๑ คน พ้นสภาพ ๓๑ คน ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดจะส าเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   (๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกเป็นจ านวนมากที่ต้องการการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  อันจะเป็นการพัฒนาพื้นฐานเด็กเล็กให้เป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป  และได้ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาแก่
ผู้ดูแลเด็กและให้สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและข้อจ ากัดของผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/๕๐๘๑ ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอให้พิจาณาพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ส าหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
   (๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่าง         
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิจารณา
อนมัติให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗   
   (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้น าเสนอแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติตาม
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ 
   (๕) ในการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือนี้ เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะ
พิเศษด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มีลักษณะพึ่งตนเอง งบประมาณที่ใช้ในการลงทุน การบริหารจัดการและการด าเนินงานของโครงการใน
ระยะแรกต้องอาศัยเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามข้อ ๗(๒) และข้อ ๑๑
(๔) ของข้อบังคับข้างต้นนี ้
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ การขอกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนของ
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัด
การศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้กับผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ระยะที่ ๒ จ านวนเงินที่ขอกู้ ๑๒๐ ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย ระยะเวลากู้ ๔ ปี อัตราดอกเบี้ย 
MLR-๑.๗๕% ต่อปี (๕.๒๕%)  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. แผนการใช้จ่ายเงิน และผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการระยะที่ ๑ เป็นอย่างไร  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗                                                                ๑๐|๑๘ 
 

๒. ในการขอกู้เงินสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งอื่นได้หรือไม่ 
๓. จ านวนนักศึกษาที่ก าหนดไว้ ๑๒,๐๐๐ คน หากจ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะ

เกิดผลกระทบหรือไม่ 
๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แบ่งจ่ายออกเป็น ๔ งวด มหาวิทยาลัยสามารถประสานงาน

ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นงวดเดียวจ านวนเต็มทั้งหมดได้หรือไม่ 
๕. เน่ืองจากเป็นโครงการความร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น เมื่อสิ้นสุดโครงการครุภัณฑ์ หรือสื่อ

การเรียนการสอน เป็นของหน่วยงานใด  
 
ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม

ดังนี้  
๑. โครงการระยะที่ ๑  มหาวิทยาลัยฯ ขอกู้เงินในวงเงิน จ านวน ๑๖๐ ล้านบาท  โดยมีระยะเวลาใน

การกู้ ๗ ปี  ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถช าระเงินกู้คืนได้หมดภายในระยะเวลา ๔ ปี ส่วนการรายงานผลการ
ด าเนินงานนั้นมหาวิทยาลัยรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ยกเว้นในปีสุดท้าย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างด าเนินการรวบรวมระบบการเงินทั้งหมดของ โครงการระยะที่ ๑  โดยมีเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัย 
โดยประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เป็นในรูปของเงินสดและที่ดิน  

ในการด าเนินการระยะที่ ๒ จะใช้เงินลงทุนสูงกว่าเดิม เนื่องจาก ต้องใช้สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
แทนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเดิมทั้งหมด ตามเงื่อนไขของคุรุสภาในการขอใบประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งการ
ด าเนินการครั้งแรกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ ๓๐   

๒. เหตุผลที่มหาวิทยาลัยเลือกกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย คือ 
    ๒.๑ ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่คิดดอกเบ้ียต่ าที่สุด 
    ๒.๒ การช าระเงินของนักศึกษาเป็นการช าระเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเงินให้กับ 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  และจ่ายให้กับนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาน าเงินมาช าระที่ธนาคาร และธนาคาร
ที่อยู่ในที่นักศึกษาปฏิบตัิงานมากที่สุด คือ ธนาคารกรุงไทย  ซึ่งเป็นระบบเดยีวกันท าให้การด าเนินการสะดวก 
 ๒.๓ บัตรนักศึกษานั้นท ากับธนาคารกรุงไทย  ท าให้ระบบด้านเทคโนโลยีสามารถใช้ในระบบเดิมที่
ต่อเน่ืองกันได้ 
 ๓. ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ได้เรียนแต่จะมีต าแหน่งรองรับอยู่แล้ว 
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ไม่สามารถจ่ายเป็นจ านวนเต็มทั้งหมดในงวดเดียว
ได้ เน่ืองจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องตัดจ่ายเงินให้กับ อบต. และการตั้งงบประมาณจะตั้งงบเป็น
ปีในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จ านวนนักศึกษาบนพื้นฐาน ๓,๐๐๐ คน มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการใน
ส่วนนี้ได้  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ใหกู้้เงินเพื่อการลงทุนของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ ๒ จ านวนเงิน ๑๒๐ ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย ระยะเวลากู้ ๔ ปี อัตรา
ดอกเบ้ีย MLR -๑.๗๕% (๕.๒๕%) 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗                                                                ๑๑|๑๘ 
 

 ๔.๔  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   เพื่อให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ก าหนดไว้ จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐           

  ทั้งนี้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗(๑๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้การน าเสนอ เป็นแผนแสดงฐานะทาง
การเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบของการวิเคราะห์และประมาณการงบการเงินล่วงหน้า 
๔ ปี โดยน าเสนอเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 ๔.๕  การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๗ มีมติให้ความเห็นชอบ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ นั้น  เพื่อให้การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่ ๑ คือ การประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเมินโดยใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่  ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๒) ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ๓) ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยท าการประเมิน 
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) และครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗)  
  ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนกิจกรรม
ที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของกรรมการ       
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ข้อค าถามของรายการประเมิน เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
จะได้น าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเมินฯ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๗) ต่อไป     



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗                                                                ๑๒|๑๘ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแบบประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
         ๔.๖ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
Hospitality Management (International Programme) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓
(๔๐)/๒๕๕๔ นั้น   
   บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาออกจากหลักสูตร จ านวน ๒ คน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ในการนี้ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. จากเดิม Mr.Michael  Lueck  เปลี่ยนเป็น นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
   ๒. จากเดิม Ms.Jill  Poulston  เปลี่ยนเป็น นายธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี   
 

   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการปะชุมครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒ คน ๑. จากเดิม Mr. Michael  Lueck  เปลี่ยนเป็น นางสาวกมลกนก 
เกียรติศักดิ์ชัย ๒. จากเดิม Ms. Jill  Poulston  เปลี่ยนเป็น นายธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี   

   
มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  จ านวน ๒ 
คน ได้แก่ จากเดิม Mr. Michael Lueck เปลี่ยนเป็น นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย  และจากเดิม Ms. Jill 
Poulston เปลี่ยนเป็น นายธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี   

 
       ๔.๗  โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญา
ตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ในการประชุม ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗                                                                ๑๓|๑๘ 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จึงได้น าโครงการ
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐ หลักสูตร 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ทั้งนี้ โครงการเปิดสอนดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ศูนย์การศึกษา 

นอกที่ตั้ง 
สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัย 
เห็นชอบโครงการ     
เปิดสอนหลักสูตร 
ณ ศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้ง 
ครุศาสตร ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ๑. ล าปาง 

 
ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

ครุศาสตร ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ๒. นครนายก 
 

ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

ครุศาสตร ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ๓. สุพรรณบุรี 
 

ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

๔. ล าปาง 
 

ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

๕. สุพรรณบุรี 
 

ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 

๖. ตรัง 
 

ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

โรงเรียนการเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร ์ ๗. สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒(๑๐)/๒๕๕๖ 
เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖ 

- 

วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๘. ตรัง ครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ 
เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์ ๙. ตรัง ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ 

โรงเรียนการท่องเที่ยว 
และการบริการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน ๑๐. หัวหิน ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๕๖ 

 

   ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗                
มีมติเห็นชอบการเปิดสอนตามโครงการดังกล่าว และให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
รับทราบการเปิดสอน ๙ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีเพียงโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตร ีณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบรุี 
ในล าดับที่ ๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก               
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าส่งโครงการเปิดสอนหลักสูตรฯ ดังกล่าว 
ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการเปิดสอนต่อไป  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การเปิดสอนหลักสูตร
ตามโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตร ีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐ 
หลักสูตร 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗                                                                ๑๔|๑๘ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ไม่ตรงตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ง ขอให้แนบเอกสาร
ที่ถูกต้องไว้ด้วย  
   ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง และ
สุพรรณบุรี จ านวนนักศึกษาเท่ากันแต่มีรายรับ รายจ่ายไม่เท่ากัน 
    ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจสอบ
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย และงบด าเนินการ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งมีจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบ
กับรายรับ  
   ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ตรวจสอบงบประมาณรายรับ และรายจ่าย เนื่องจากมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ  
 
 มติ ให้ความเห็นชอบ โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐ หลักสูตร ตามแผนรับนักศึกษาที่เสนอสภาในวาระที่ ๓.๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
                ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัย ได้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย            
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานภายนอก โดยมีโครงการหรือ
กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๓ 
โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๙๕ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๖๒ โครงการ และโครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน ๑๖ โครงการ โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
 

การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ความ
ร่วมมือต่าง ๆ โดยแยกตาม  Balanced Scorecard ซึ่งจะท าให้เห็นภาพขององค์กรทั้ง ๔ มุมมอง อีกทั้งยังเป็น
การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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               ๕.๒  การอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
   ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การอนุมัติการให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและ
การให้ปริญญา ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ซึ่งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   

ระดับ จ านวน (คน) 
ปริญญาตรี ๖๑๓ 
ปริญญาโท ๒๔ 
ปริญญาเอก ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔๘ 
 
  ในการนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การอนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตร
บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๖๔๘ คน 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๓  รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานงบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

      มหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานงบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง และการวิเคราะห์งบ
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๑มีนาคม ๒๕๕๗ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
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  ๑. งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวม จ านวน ๒,๘๐๒ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน จ านวน  ๓๔๓ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน ๒,๔๕๙ ล้านบาท 
 มหาวิทยาลัยมีหนี้สินรวม จ านวน ๖๔๕ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

จ านวน ๓๘๐  ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน ๒๖๕  ล้านบาท  
 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์สุทธิ รวม ๒,๑๕๗  ล้านบาท  

  ๒. งบรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑  มีนาคม 
๒๕๕๗   
  มหาวิทยาลัย มีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน ๒๘๓  ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

 มหาวิทยาลัย มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน ๙๑๙  ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่
ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินตามที่วางฎีกาขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง จ านวน  ๕๐๙ ล้านบาท และรายได้จาก
แหล่งอื่น จ านวน ๔๑๐ ล้านบาท  

 มหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รวมจ านวน ๖๓๖ ล้านบาท ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน ๓๔๐ ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน ๕๕ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
จ านวน ๓๙ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน ๓ ล้านบาท ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ จ านวน 
๑๓๙ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๕๔ ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย จ านวน ๖ ล้านบาท  

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรผ่านการสอบทานจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

      ๕.๔  สรุปรายงานรายรับ รายจ่าย และค้างช าระเงินบ ารุงการศึกษา และ 
  เงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไตรมาส ๓ 
  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗) 
    
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายงานรายรับ รายจ่าย และ

ค้างช าระเงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวนเงิน 
๔๑๕.๖๗ ล้านบาท และหักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน ๘๓.๑๓ ล้านบาท คงเหลือจัดสรรจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๓๒.๕๔ ล้านบาท และจัดสรรเงินรายได้อื่น ๑๒๐ ล้านบาท และมีรายรับจริงจากนักศึกษา จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๕๐.๙๖ ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๒๓๒.๒๕ ล้านบาท ,นักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./
กยศ. จ านวนเงิน ๗๘.๑๕  ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษาอื่น ๆ จ านวน ๔๐.๕๖ ล้านบาท) มียอดค้างรับจาก
นักศึกษาทั่วไป จ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๑.๘๙ ล้านบาท และมเีงินรายรับจริงจากรายได้อื่น จ านวน ๕๙.๒๕ ล้านบาท 
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รวมเป็นเงินรายรับจริงทั้งสิ้น ๔๑๐.๒๑ ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๓๓๒.๘๒ ล้าน
บาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๗๗.๓๙  ล้านบาท           

   

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย และค้างช าระเงิน
บ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗)    

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
            ๕.๕  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
   ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๗๒๗.๑๙ ล้านบาท เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน ๓๓๒.๕๔ ล้านบาท และเงิน
รายได้อื่น จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท  รวมเป็นเงิน ๑,๑๗๙.๗๓ ล้านบาท นั้น ในไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
      ได้รับจัดสรร จ านวน ๗๒๗.๑๙ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๓ มีผลการเบิกจ่าย                   

จ านวน ๔๗๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๙ ของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร เป้าหมาย
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ (ภาพรวมและงบลงทุน) ร้อยละ ๗๐.๐๐ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑  ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน ๑๔๙.๙๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 
จ านวน ๑๐๕.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๙ ของงบลงทุนที่ ได้รับจัดสรรสูงกว่า เป้าหมาย
กระทรวงการคลังก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ 
  ๒.  เงินบ ารุงการศึกษา 

  ได้รับจัดสรร จ านวน ๓๓๒.๕๔ ล้านบาท  โดยในไตรมาส มีผลการเบิกจ่าย                   
จ านวน ๒๘๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๖ ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ร้อยละ ๗๗.๐๐  ซึง่สูงกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๖   

  ๓.  เงินรายได้อื่น 
  ได้รับจัดสรร จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท  โดยในไตรมาส ๓ มีผลการเบิกจ่าย                   

จ านวน ๕๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๑ ของเงินรายได้อื่นที่ได้รับจัดสรร เป้าหมายมหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ ร้อยละ ๑๓.๐๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๑   

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗                                                                ๑๘|๑๘ 
 

             ๕.๖  รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ไตรมาส ๓  
    

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒. ส านักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

๓. งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน 
และงบกระแสเงินสด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓  

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ   
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๘(๒๙)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

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


