
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม 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.    ศาสตราจารย์ประหยัด   พงษ์ด า    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๘.    ดร.จกัรพรรดิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๙.  นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๐.  ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธกิารบดี   กรรมการสภา 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์   ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ 
    มหาวิทยาลัย   กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  ดร.ชนะศกึ    นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ ์  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๑.  นายกิตต ิ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.    นายนิคม    ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๒.   นายวัชรกติ ิ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารย์ ดร.พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 
๒.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริมิต คุณานุวัฒน ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิเทศสมัพันธ์ 
๓.  ดร.วราน ี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝา่ยกิจการศูนย์การศึกษา 
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๔.  ดร.สวุมาลย ์  ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์งรกัษ์  อังกุราภินันท ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
๖.  ดร.สวุิชชา  เนียมสอน รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๗.  นางสาวกิ่งกาญจน์  ทองงอก หัวหน้ากลุ่มงานการประกันคุณภาพ 
๘.    นางสาวนัยรตัน ์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

      และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๙.   นางจันทรา   เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระที่  ๑      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
   ๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖                     
                
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย นั้น คณะกรรมการตรวจประเมิน
ฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมอย่างไม่เป็นทางการ ๔.๖๐ คะแนน  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖                      
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาและแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
และตามมาตรฐานตัวชี้วัดระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
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   ผลการด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุทุกเป้าหมาย วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
และมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรท าการตลาดเชิงรุกเพื่อให้ได้จ านวนนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ควรด าเนินงานให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน และแต่ละศูนย์การศึกษาควรมีความโดดเด่นของแต่ละศูนย์การศึกษาที่ชัดเจน 
๓. ควรน ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ใช้การท างานเป็นฐาน (Work-based education) ซึ่ง

ประกอบด้วยการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริง (Work-based Learning) การสอนทฤษฎีควบคู่
การปฏิบัติ (Work-based teaching) และความรู้จากการวิจัยและน ามาถ่ายทอด (Work-based researching) 
จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 

๔. การเรียนการสอนยุคใหม่ควรมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรน าระบบ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๕. การบริหารจัดการด้านงบประมาณควรด าเนินการให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
๖. เน้ือหารายงานควรเพิ่มเติมข้อมูลด้านการฝึกปฏิบัติการสอน ด้านการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้งที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รวมทั้งข้อมูลของผลงานดีเด่นในรอบปีที่ได้รับรางวัล
การแข่งขัน ควรเพิ่มข้อมูลของหน่วยงานที่จัดงาน พร้อมทั้งขอให้แก้ไขค าถูกค าผิด 

๗. ควรจัดสวัสดิการหรือค่าตอบแทนวิทยฐานะให้ส าหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจและรักษาบุคลากรไว้ 

๘. ควรถ่ายทอดรูปแบบการเป็นครูปฐมวัย ในรูปแบบของครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ 
เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๙. มาตรฐานตัวชี้วัดที่เป็นวิสัยทัศน์และเป็นจุดเด่นควรก าหนดร้อยละของเกณฑ์ที่คาดหวังให้สูงกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๙๕ และมาตรฐานตัวชี้วัดอื่น ๆ ควรสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งบางตัวมีการคาดการณ์ไว้ต่ า หรือ
ก าหนดเกณฑ์โดยน าผลการประเมินย้อนหลัง ๓ ปีมาเปรียบเทียบและก าหนดเป็นเกณฑ์ที่คาดหวัง 

๑๐. ควรจัดอันดับ (Rankings) กับโรงเรียนสาธิต อื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดความท้าทาย 
๑๑. ควรศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ให้เท่ากับจ านวนที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อ

น าสิ่งที่เป็นประโยชน์พัฒนาการด าเนินงาน 
๑๒. ควรพัฒนางานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งได้จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศโดยตรง 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๓  สรุปผลการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ยต่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  โดยมีสาระส าคญัดังนี้ 
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   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เสนอค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๘๙๖,๙๘๙,๓๐๐ บาท และถูกปรับลดงบประมาณในข้ันเสนอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนของโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน การท่องเที่ยว วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๑๔) คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
วงเงิน ๘๙๕,๗๓๙,๓๐๐ บาท  ในการนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ดังเอกสารประกอบการประชุม  
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
อีกครั้งเพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและน ามาก าหนดแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรน าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ได้จากการ
สรุปผลการชี้แจงงบประมาณมาก าหนดค่าระดับคะแนนในแต่ละข้อ เพื่อใช้ ในการพิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าในรูปแบบตาราง 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ ส านักงานกฤษฎีกา ได้มีหนังสือให้มหาวิทยาลัยแจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามแนวทางในที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยได้ยืนยันความเห็น
ดังกล่าวไปในวันเดียวกัน ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ รอการพิจารณาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๒ เร่งด่วนระดับปานกลาง นั้น ขณะนี้ คสช. ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ เป็นผู้ดูแล
เพื่อบรรจุรายชื่อในร่างกฎหมายที่จะเสนอต่อ สนช. ต่อไป   
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ 
 
         ตามที ่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที ่๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น ในการนี ้ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุม ครั้งที ่๗(๒๘)/๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  

   

  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๕ | ๑๕ 
 

 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข หน้า ๔/๑๘ ข้อความ
บรรทัดที่ ๑๒ ....องค์ประกอบครัวเป็นหลัก จา...  แก้ไขเป็น ....องค์ประกอบครัวเป็นหลักจาก... และ บรรทัดที่ 
๑๕ ....ก็ต้องการให้.... แก้ไขเป็น ....ต้องการให้.... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 
      ๓.๑  การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ 

ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การตดิตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)
๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ศูนย์การศึกษา เรื่อง สรุปโครงการประชุมเชิงบูรณาการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัย
ควรน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม แจ้งไปยังศูนย์การศึกษาต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริง บัดนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และ 

การประชุม ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๕ หน่วยงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการ
รับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี (ตามระเบียบวาระที่ ๕.๑)  
กองคลัง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันคุณภาพ ส าหรับฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

   

  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗  

 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยควบคุมและ
ติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อเสนอแนะ ในบางเรื่อง
อาจจะไม่สามารถแจ้งผลการด าเนินงานได้ในขณะนั้น 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
                ๔.๑   พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๗ หลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๗ หลักสูตร  โดยมีสาระส าคัญดังนี ้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๖ | ๑๕ 
 

ด้วยสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้วนั้น   

ในการนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เน่ืองจากลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ลาออกจากมหาวิทยาลัย  ลาออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ ราย  ได้แก่ ๑.๑ นางสาวงามประวัณ  เอ้สมนึก  เปลี่ยนเป็น นายวัลลภ ห่างไธ
สง  เนื่องจากลาศึกษาต่อปริญญาเอก  ๑.๒ นางสาวดลฤดี  แก้วนาค เปลี่ยนเป็น นายสรศักดิ์ มั่นศิลป์ 
เน่ืองจากลาออกจากมหาวิทยาลัย  และ ๑.๓ นายภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์  เปลี่ยนเป็น  นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์ 
เน่ืองจากลาออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย  ได้แก่ นางสาว
สายสุดา ปั้นตระกูล เปลี่ยนเป็น นางสาวบุญญลักษม์ ต านานจิตร  เน่ืองจากลาศึกษาต่อปริญญาเอก   

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖  ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย  ได้แก่  ดร.ฌานนท์  สุทธวีร์กุล  เปลี่ยนเป็น  ดร.
มนรดา เลิศจิรวณิชย์  เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย 

๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย  ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง เปลี่ยนเป็น    
นายมรุต ก้องวิริยะไพศาล  เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย  และขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวจารินี ศานติจรรยาพร  

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๖  ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย  
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบ  แก้วชูเสน  เปลี่ยนเป็น นางสาวขวัญใจ  ฤทธิ์หมุน  เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ   

๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๑ ราย  
ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา  อ๋องสุวรรณ เปลี่ยนเป็น นายกฤษณ์  นวลจันทร์  เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย 
    ๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวศุภพิชญ์ กิตติณัฐพงศ์ 
เปลี่ยนเป็น นายจิรัสย์ ศิรศิริรัศม์  เน่ืองจากลาออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในการนี้  ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๗ หลักสูตร 
และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ได้แก่  
      ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน ๓ คน ได้แก่ ๑) นางสาวงามประวัณ  เอ้สมนึก  เปลี่ยนเป็น นายวัลลภ ห่างไธสง ๒) นางสาว



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๗ | ๑๕ 
 

ดลฤดี  แก้วนาค เปลี่ยนเป็น นายสรศักดิ์ มั่นศิลป์ ๓) นายภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ เปลี่ยนเป็น นางสาวพรเพ็ญ 
ไตรพงษ์  
      ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน ได้แก่นางสาวสายสุดา ปั้น
ตระกูล เปลี่ยนเป็น นางสาวบุญญลักษม์ ต านานจิตร    
      ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร จ านวน ๑ คน ได้แก่ ดร.ฌานนท์ สุทธวีร์กุล  เปลี่ยน เป็น ดร. มนรดา เลิศ
จิรวณิชย์   
       ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน  ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง เปลี่ยนเป็น นายมรุต 
ก้องวิริยะไพศาล  และขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวจารินี ศานติจรรยาพร  
     ๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ณ 
ศูนย์การศึกษา  นอกที่ตั้ง ตรัง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน  ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อบ แก้วชูเสน  เปลี่ยนเป็น นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน   
               ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาว
จันทร์จิรา อ๋องสุวรรณ เปลี่ยนเป็น นายกฤษณ์  นวลจันทร์            
        ๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวศุภพิชญ์ กิตติณัฐพงศ์ เปลี่ยนเป็น  
นายจิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ 
 

      ๔.๒ พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
จ านวน ๔ ราย 

 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

 

   ๑. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย  คือ 
อาจารย์ส าเนียง  ฟ้ากระจ่าง ข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความ
เหมาะสมของแต่สาขาวิชา)  และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ  ค า
นิยาม  รูปแบบ และการเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ)  ดังนี้ 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชากวีนิพนธ์ไทย  รหัสวิชา ๑๕๔๑๑๑๒ เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการสอน   

ต ารา เรื่อง ศาสตร์แห่งการเขียน รหัสวิชา ๑๕๔๑๒๑๑ (สัดส่วนผู้เสนอขอร้อยละ 
๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชาภาษาไทย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๘ | ๑๕ 
 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๓(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ เป็นผูม้ีความช านาญในการสอน  และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากต ารา มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่
มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาภาษาไทย  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด   

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีมติผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖   ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก   

ในการนี้  ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

๒. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย  คือ 
อาจารย์รภัทภร  เพชรสุข  อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตาม
ความเหมาะสมของแต่สาขาวิชา)  และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ  
ค านิยาม  รูปแบบ และการเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ)  ดังนี้ 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ รหัสวิชา ๖๐๔๒๑๐๑  
รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  รหัสวิชา ๖๐๐๓๒๐๒  และรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล รหัสวิชา 
๖๐๐๓๑๐๑ เพื่อประกอบการประเมินผลการสอน   

งานวิจัย  เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร (สัดส่วนงานวิจัยของผู้ขอร้อยละ ๑๐๐)  โดยผู้เสนอ
ขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๓(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ เป็นผูม้ีความช านาญในการสอน  และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ไมผ่่านเกณฑ์  เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพพอใช้ ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  

ในการนี้  ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินและข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มีมติไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลงานทางวิชาการไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  

 

 ๓. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย   
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  สวนเพลง ข้าราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๙ | ๑๕ 
 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลาย
กรณีตามความเหมาะสมของแต่สาขาวิชา) ดังนี้ 

เอกสารค าสอนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ รหัสวิชา 
๔๑๒๒๕๐๖ เพื่อประกอบการประเมินผลการสอน   

หนังสือ เรื่อง ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
งานวิจัย จ านวน ๒ เรื่อง 

 เรื่องที่ ๑ อินเทอร์เน็ตบรอดคาสติงนวัตกรรมสรา้งสรรค์ดา้นการศึกษาเพื่อ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย : ระยะที่ ๑ (สัดส่วนผู้เสนอขอร่วมวิจัยร้อยละ ๘๕) 

เรื่องที่ ๒ เรื่อง อินเทอร์เน็ตบรอดคาสติงนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย : ระยะที่ ๒ (สัดส่วนผู้วิจัย   ร้อยละ 
๑๐๐) 
 โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัย
ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๓(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากหนังสือ และงานวิจัย จ านวน 
๒ เรื่อง มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้ง
แรก   

ในการนี้  ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 ๔. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย   
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ จันบัวลา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอ
ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖  เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความ
เหมาะสมของแต่สาขาวิชา) ดังนี ้

เอกสารค าสอน รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ๔๑๒๓๖๔๐ เพื่อประกอบการประเมินผล
การสอน   

ต ารา  เรื่อง  ฟิสิกสพ์ื้นฐาน รหัสวิชา ๔๐๑๑๓๐๙ 
งานวิจัย จ านวน ๓  เรื่อง ดังนี ้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๑๐ | ๑๕ 
 

เรื่องที่ ๑ การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาใน
เขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๗๐)   

เรื่องที่ ๒ การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญใน
เขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๘๐)  

เรื่องที่ ๓ การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผา
ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๗๐)  
 โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัย
ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาฟิสิกส์ 

บทความวิจัย จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี ้
เรื่องที่ ๑ การศึกษาสมบัติของอิฐดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๙๐)  
เรื่องที่ ๒ การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และอ่างทอง (สัดส่วนในการวิจัยร้อยละ ๑๐๐)  
เรื่องที่ ๓ Effect of Rice Husk and Rice Husk Ash to Properties of 

Bricks (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๘๐)  
เรื่องที่ ๔ Effect of Temperature to Mechanical Properties of 

Bricks (สัดส่วนในการร่วมวิจัยร้อยละ ๘๐) 
 โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัย
ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๓(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ซึ่งผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน  และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สรุปผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากต ารา และบทความวิจัย จ านวน ๔ เรื่อง 
มีคุณภาพพอใช้ พร้อมข้อสังเกต และงานวิจัย จ านวน ๓ เรื่อง ไม่ประเมินเพียงแต่น ามาประกอบการพิจารณา
ในการประเมินบทความวิจัยเท่านั้น   

ในการนี้  ได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินและข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีมติไมผ่่านเกณฑ์ เน่ืองจากผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยมีรายนามดังนี้ 

๑.๑ อาจารย์ส าเนียง  ฟ้ากระจ่าง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาไทย  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบ
เป็นครั้งแรก 

๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  สวนเพลง  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ
ครบเป็นครั้ง 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๑๑ | ๑๕ 
 

   ๒. ไม่อนุมตัิ การขอด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
๒.๑ การขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
๒.๒ การขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรประมวลข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน ามาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ต าแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง  
     ๒. ควรจัดตั้งทีมงานหรือชมรม โดยให้การช่วยเหลือผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่เริ่มจนถึ ง
สิ้นสุดกระบวนการ หรือให้ผู้ที่ผ่านการขอก าหนดต าแหน่งเป็นพี่เลี้ยงในการดูแล รวมถึงควรเป็นสมาชิกชมรมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 มติ  ที่ประชุม 

๑. อนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยมีรายนามดังนี้ 
         ๑.๑ อาจารย์ส าเนียง  ฟ้ากระจ่าง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
          ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  สวนเพลง ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็น
ครั้งแรก     

๒. ไม่อนุมัติ การขอด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
       ๒.๑ การขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
        ๒.๒ การขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

      ๔.๓ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมขอถอนวาระเรื่อง ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดย
อธิการบดี 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้ความเห็นชอบ การขอถอนวาระเรื่อง ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
      ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
 

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

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ท าการประสานประโยชน์และความร่วมมือใน
การพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการในมุมมอง 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                             ๑๒ | ๑๕ 
 

Balance Scorecard  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และได้จ าแนกข้อูมล
โครงการตามแนวคิดของ Balance Scorecard  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) จ านวนโครงการที่สอดคล้อง ๙๖ 
โครงการ 

๒. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) จ านวนโครงการที่สอดคล้อง จ านวน 
๑๔๓ โครงการ 

๓. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process perspective) จ านวน
โครงการที่สอดคล้อง จ านวน ๑๓๗ โครงการ 

๔. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
จ านวนโครงการที่สอดคล้อง จ านวน ๑๐๗ โครงการ 

   

  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรน าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือต่าง ๆ 
ที่แยกตาม Balanced Scorecard ทั้ง ๔ มุมมองที่ได้มาเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๕.๒  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน  

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินผลตัวชีว้ัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน มีทั้งสิ้น ๔๘ ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ 
จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความ
เชี่ยวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน ๖ ตัวชี้วัด   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการ จ านวน ๕ ตัวชี้วัด   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน ๙ ตัวชี้วัด   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง      
เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน จ านวน ๔ ตัวชี้วัด   
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ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน ๓๐ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่รอผลการประเมินในรอบ 
๑๒ เดือน จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากรอการจบ
ของนักศึกษา จ านวน ๑ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑) ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีเกณฑ์การประเมิน (การทดสอบภาษาอังกฤษ) 
จ านวน ๑ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๒.๘) และตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx แต่ไม่ได้ประเมินออกมาเป็น
ค่าคะแนน (ตัวชี้วัดที่ ๖.๓)  

จึงเสนอขอยกเลิกตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 
๒.๘ และตัวชี้วัดที่ ๖.๓  

โดยผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  

   

 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน 

 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ไม่ควรใส่ผลการด าเนินงานส าหรับตัวชี้วัดที่มีสถานะการด าเนินงาน  รอผลการประเมินเพิ่มเติมใน
รอบ ๑๒ เดือน  

๒. ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผลควรมีการติดตามจากผู้รับผิดชอบหรือผู้จัดเก็บข้อมูล 
๓. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงจ านวนบุคลากร อาทิ จ านวนของคณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก ควรมีหมายเหตุระบุ

ว่าจ านวนดังกล่าวเชื่อมโยงกับการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๕.๓  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน  

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มีทั้งสิ้น ๕๘ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ จ านวน ๔๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน ๙ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน ๓๑ 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่รอผลการประเมินในรอบ ๑๒ เดือน จ านวน ๒๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากรอการจบของนักศึกษา จ านวน ๑ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑) ตัวชี้วัดที่ยังไม่มี
เกณฑ์การประเมิน (การทดสอบภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๒.๘) และตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx แต่ไม่ได้ประเมินออกมาเป็นค่าคะแนน (ตัวชี้วัดที่ ๖.๓) จึงเสนอขอยกเลิกตัวชี้วัดที่ไม่
สามารถประเมินผลได้ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒.๘ และตัวชี้วัดที่ ๖.๓ 
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จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๔ การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
  ด้วย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหนังสือ ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๗๓๖ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน
สังกัดต่าง ๆ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด และสามารถ
ใช้เป็นวุฒิในการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น 
       บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ของมหาวิทยาลัย เฉพาะที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดในที่ตั้ง เริ่มเปิดสอนในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้รับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๘๐ คน และก าหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร
ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งการรับนักศึกษาต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 
       ๖.๑ การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็น
สภาปฏิรูปแห่งชาติ  โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/
ว๕๒๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอส่งส าเนาหนังสือด่วนที่สุด ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
ศธ ๐๑๐๐/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ นั้น 
เนื่องจาก ส านักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ด าเนินการตามด าริ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการส่งเสริมให้ กระทรวง กรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ 
ที่เป็นนิติบุคคลส่งข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าสมัครรับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
       ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว เพื่อสมัครเข้ารับ
การคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิรูปด้านสังคม ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 มติ  ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ รองศาสตราจารยพ์ัชร ี สวน
แก้ว เข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิรูปด้านสังคม  
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งต่อไป  
 

สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙(๓๐)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  

   
  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)    
ผู้บันทึกรายงานการประชุม             
 


