
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
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.    นายนิคม   ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๖.    นายณรงค์ศักดิ์   ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๗.    นายเสกสรรศ ์   รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา  
๘.    ดร.จักรพรรดิ   วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๙.    นายวัชรกิติ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๐.  นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ดร.จรินทร์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๒.  ดร.ถนอม   อินทรก าเนิด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม   พิมพ์หนู    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           กรรมการสภา 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

       กรรมการสภา 
๑๖.   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.   ดร.ชนะศึก   นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๙.   รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒.  นายกิตติ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓.    ดร.วราน ี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔.    ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕.    นางสาวปิยาณี   ชดช้อย รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๒ /๒๐ 
 

๖.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
๗.   นายสุทัน   มุมแดง รองผู้อ านวยการการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
    งานทะเบียน 
๘.   นายธนภูม ิ มาประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย 
๙.   นางสาวนัยรัตน ์   เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. นางจันทรา  เลิศอนันต์    เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           สภามหาวิทยาลัย 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
      ๑.๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับรางวัลพระราชทาน การอ่านดี น้ าเสียงชัดเจน 
   อักขระถูกต้อง ไม่ท าให้ง่วงนอน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  น าเสนอที่ประชุมเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต รับรางวัลพระราชทาน การอ่านดี น้ าเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ท าให้ง่วงนอน ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับรางวัลพระราชทานการอ่านดี น้ าเสียงชัดเจน 
อักขระถูกต้อง ไม่ท าให้ง่วงนอน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยรางวัลการอ่านดีน้ าเสียง
ชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ท าให้ง่วงนอน พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่านรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ที่มีเสียงดังเหมาะสม ชัดเจน และมีจังหวะการอ่านรายชื่อที่ถูกต้อง สัมพันธ์กับผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การได้รับรางวัลพระราชทาน การอ่านดี น้ าเสียง
ชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ท าให้ง่วงนอน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๑.๒  ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ น าเสนอที่ประชุมเรื่ อง ก าหนดการ
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งเรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
รับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏใน ๔ ภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาค
กลาง เป็นวันที่ ๑๓-๑๕ และวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๓ /๒๐ 
 

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. (รอบเช้า) และวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ แวเลา ๑๑.๓๐ น. (รอบเช้า) 
และเวลา ๑๕.๓๐ น. (รอบบ่าย) 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
          ๑.๓  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

เสด็จมาทรงเปิดงานครบเครือ่งเรื่องการเรือน ครั้งท่ี ๕ ณ อาคารรักตะกนิษฐ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ น าเสนอที่ประชุมเรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕ อาคารรักตะ
กนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยโรงเรียนการเรือน ได้จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน โดยทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕ ณ อาคาร 
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือประทานถ้วยรางวัล ให้แก่                
ผู้ชนะเลิศการประกวดส ารับอาหารไทย ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้ง
ทอดพระเนตรการแสดงนาฎคีตาหงส์ทอง และทอดพระเนตรในบริเวณงาน  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร-
ราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๑.๔  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดย
มีสาระส าคัญดังนี ้
   ตามท่ี ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... เป็นวาระที่ ๒ และ ๓ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วย คะแนนเสียง ๑๖๐ งดออกเสียง ๔ จากจ านวนผู้เข้าประชุม 
๑๖๔ คน ในขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้รอเพ่ือทรงลง
พระปรมาภิไธย คาดว่าไม่เกิน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประกาศใช้
เป็นกฎหมาย 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๔ /๒๐ 
 

   ในการนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง ระยะที่ ๑ จ านวน ๒๐ ฉบับ 
จากจ านวน ๕๐ ฉบับ (ระยะที่ ๒ จ านวน ๑๘ ฉบับ และระยะที่ ๓ จ านวน ๑๒ ฉบับ) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาล่วงหน้า ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติบังคับใช้ต่อไป 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. .... 

 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ภายหลังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว สภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้ก าหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรอง โดยมีการนัดหมาย ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือวันที่ ๓ 
หรือ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒   
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๕  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ 
  ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และนักวิจัยดีเด่น ในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓  
  สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยก้าวไกล 
  สู่อาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
 

       สรุปเรื่อง ดร.ชนะศึก นิชานนท์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าเสนอที่ประชุมเรื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และ
นักวิจัยดีเด่น ในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓ สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จากการ
ประกวดรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และนักวิจัยดี เด่นในงาน
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สร้างชื่อเสียงโดยการคว้ารางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการจากผลงาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  จันบัวลา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์มานะ  เอ่ียมบัว และอาจารย์
วรรณิกา เกิดบาง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง “การพัฒนาสูตรดินเผาจากเศษวัสดุเหลือใช้จาก
ธรรมชาติ” 

๒. รางวัลนักวิจัยดีเด่น อาจารย์ธวัชชัย  เพ็งพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้าน
โฮมสเตย์จังหวัดหนองคาย” 

๓. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบ่ง
ตามกลุ่มดังนี้ 

๓.๑ กลุ่มวิจัยสถาบัน ได้แก่ นายวนัสวี  ดีนิสสัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
“ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖” 

๓.๒ กลุ่มด้านการจัดการโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ได้แก ่
 ๓.๒.๑ ดร.ยุสนีย์  โสมทัศน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง 

“รูปแบบการจัดการความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดน้ า” 
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 ๓.๒.๒ อาจารย์เขมขนิษฐ์  แสนยะนันท์ธนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง “การศึกษาการใช้บริการ Third Party Logistics ของพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์โลจิสติกส์แบบ B2C ของธุรกิจ 
SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

๔. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ได้แก่ 
อาจารย์ธวัชชัย เพ็งพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “ปัญหาและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของเกษตรกรตามแนวคิดเกษตรกรต้นแบบของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัล จากการ
น าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และนักวิจัยดีเด่น ในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓          
สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏนครศรีธรรมราช  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
      ๑.๖  สรุปผลการด าเนินงาน : ผลประกอบการส านักกิจการพิเศษ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการด าเนินงาน : ผลประกอบการ
ส านักกิจการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (The Office of Business Affairs) 
เป็นหน่วยงานสนับสนุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าคณะโดยมีข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยส านักกิจการพิเศษ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๔๘ 
การจัดตั้งส านักกิจการพิเศษเกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปประกอบกับองค์ความรู้
ทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรมเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการงานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งมี
โครงการในก ากับ จ านวน ๘ โครงการ และ ๑ ส านักงาน โดยสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและ
มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านอาหารและอุตสาหกรรมบริการ และน าองค์ความรู้ทางวิชาการในหลักสูตร และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ หลักสูตรเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนการเรือน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ฯลฯ มาบูรณาการให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานธุรกิจวิชาการ และ
เชื่อมโยงการด าเนินงานกับคณะหรือหลักสูตรต่าง ๆ ในวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ส านักกิจการพิเศษได้จัดท า สรุปผลการด าเนินงาน 
: ผลประกอบการ ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการด าเนินงาน : ผลประกอบการส านัก
กิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. อาจารย์และนักศึกษาควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของส านักกิจการพิเศษ  
ให้มากที่สุด โดยอาจเพ่ิมกิจกรรม Workshop พร้อมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
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๒. ควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมวิจัยกิจกรรมที่ส านักกิจการพิเศษด าเนินการ เพ่ือให้เห็นภาพที่  
เกิดข้ึนจริง เช่น การวิจัยโครงการปลูกข้าว เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะสร้างความ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

๓. จ านวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานของส านักกิจการพิเศษ ควรมีตัวเลขนักศึกษา 
ทั้งหมดของแต่ละหลักสูตร เพ่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์จริง ซึ่งบางหลักสูตรเห็นว่ายังมีจ านวน
นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์น้อย 

๔. การรายงานควรน าเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และแผนการด าเนินงานในอนาคต 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔(๓๘)/๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มกีารปะรุชมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการ
นี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข หน้า ๕/
๑๕ ข้อ ๑๐ แก้ไขค าผิด “นักศี฿กษา” เป็น “นักศึกษา”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
      ๓.๑  การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๓๘)/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๖ 
หน่วยงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานประกันคุณภาพ กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน และกองคลัง ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการจะน าเสนอรายงานการด าเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ในไตรมาสที่ ๒ ต่อไป 
   ส าหรับการติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อเสนอแนะที่
ด าเนินการบางส่วนและยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามความคืบหน้าและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
รับทราบต่อไปนั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการให้ติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย แล ะ
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ 
บริหารการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา    
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒(๑๒๒)/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ด้วยทรงสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ทรงตั้งพระทัยให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน ทรงช่วยให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
   ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ทุกแห่ง บรรจุวาระการประชุมเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ส านักงาน 
ทปอ.มรภ. ทราบต่อไป  
   ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕(๒๖)/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตร
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 
 มติ  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล แจ้งที่ ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ในระเบียบวาระที่ ๔.๒              
การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะอยู่ในการ
ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ใน           
ที่ประชุมเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนั้น ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ออกจากที่ประชุม และ     
นายนิคม  กฤษณรังคุณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเป็นประธานการประชุมในวาระที่ ๔.๒ แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
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๔.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ได้พ้นจากต าแหน่งตามวาระของนายกสภามหาวิทยาลัย   
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรคห้า เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุม ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการให้ได้มา
ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๑) นั้น  
  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสรรหาตามขั้นตอนวิธีการ              
ที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  
    ประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือจัดท าประกาศคณะกรรมการ         
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 
๒๕๕๘ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยเป็นการ
เสนอชื่อ การก าหนดระยะเวลาให้มีการเสนอชื่อระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ก าหนดผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางอย่างเปิดเผยและเป็นที่รับทราบ
โดยทั่วกัน   
   ประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย สรุปจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๑ คน คือ ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการ   
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒ ปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  ๒. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น 
การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  ๓. มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 ๔. มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕. มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๖. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร 
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   ประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์เป็นเอกสารและให้ข้อมูลของ
ตนเองตามแบบประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
      คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหา
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ดร.บุญลือ  ทองอยู่ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้
เสนอชื่อ นายบุญลือ  ทองอยู่ เข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตต่อสภามหาวิทยาลัย 
   ทั้งนี้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ จ านวน ไม่เกินสามคน แล้ว
จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
        การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบ ในเรื่องคุณธรรม และ
จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อนส่งเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจาก สถาบันบาง
แห่งได้มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน มีธุรกิจกับมหาวิทยาลัย หรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
  
 ที่ประชุมพิจารณาการลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ที่ประชุมมีมติให้ออกเสียง
ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นการลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ ประชุมที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ๒๑ คน ทั้งนี้ไม่รวม ดร.บุญลือ  ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๓ คน คือ 
๑. ดร.จักรพรรดิ  วะทา 
๒. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล 
การเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยมีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือก

บุคคลตามบัญชีรายชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
 ผลการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยจากการลงคะแนนหนึ่งครั้ง ที่ประชุมเลือก ดร.บุญลือ  ทองอยู่ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

มติ  ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต และด าเนินการส่งเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๑๐ /๒๐ 
 

      ๔.๓  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
๓ ปี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕- ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) นั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๕) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ” 
ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี  เป็นประธาน 
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๔) รองอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
(๕) คณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
(๖) ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 

 
   ในการนี้  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๔) (๕) 
(๖) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม  พิมพ์หนู   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไล  ศรีธนางกูล  กรรมการ 
๖. ดร.วิชชา  ฉิมพลี     กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รญัจวน  ประวัติเมือง  กรรมการ 
๘. ดร. ชนะศึก  นิชานนท์    กรรมการ 
๙. ดร.ภิรดี  วชัรสินธุ์     กรรมการ 
๑๐.  ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ    เลขานุการ 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
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      ๔.๔  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ คณะครุศาสตร์ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภา
วิชาการประเภทผู้แทนคณะ คณะครุศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ดร.ดิเรก  วรรณเศียร ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ คณะครุศาสตร์ และได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนดุสิต เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น ซึ่งเหลือระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งอีก ๔๘๒ วัน ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะครุศาสตร์จึงได้ด าเนินการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ ซึ่งคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ จะต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะนั้น 
(๒) มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการตามข้อ ๔ หรือ ข้อ ๖ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการคัดเลือกหรือ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการแทน โดยน าความในข้อ ๕ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่วาระของกรรมการสภาวิชาการท่ีพ้นจากต าแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 คณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ได้พิจารณาเลือกผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือเป็นกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะครุศาสตร์ คือ อาจารย์ ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภท
ผู้แทนคณะ คณะครุศาสตร์ 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้ง ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ เป็นกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ 
คณะครุศาสตร์ 
 
      ๔.๕  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการ ได้พิจารณารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติให้น ารูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖    
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มาใช้เป็นรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงาน
และน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยรูปแบบการประเมินตนเองของ           
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการประเมิน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๗) ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ     
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
        ตอนที่ ๑ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ตอนที่ ๒ การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
        ตอนที่ ๓ การประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ตอนที่ ๔ ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของ 

      สภามหาวิทยาลัย 
   ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ ๑ ประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอ านาจหน้าที่และการ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสารและสรุปเนื้อหา 
        ตอนที่ ๒ ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ครอบคลุมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสารและสรุปเนื้อหา แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่  ๑ การได้รับแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจากสภา
มหาวิทยาลัย 
        ตอนที่ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
        ตอนที่ ๓ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ 
   ส่วนที่ ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภา
มหาวิทยาลัย ประเมินโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภา
มหาวิทยาลัย 
   ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ภาคผนวกแผนภูมิใยแมงมุม คะแนนที่ได้จะอยู่ในระดับดีมาก หากจะท าให้ผลออกมาดีเลิศจะต้องท า
อย่างไร อยากให้ปรับแผนภูมิใยแมงมุมใหม่ และในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างไร 
โดยน าแผนภูมิแต่ละประเด็นมาพิจารณาว่าข้อใดทีไ่ด้คะแนนน้อย จะท าอย่างไรให้ไดค้่าคะแนนเพ่ิมขึ้น 

๒. ขอให้พิจารณาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระดับนานาชาติ (University international ranking) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้วน าประเด็นมาศึกษาว่าหากต้องแข่งขันในระดับสากล จะต้องท าอย่างไร  
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 ทั้งนี้ ให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย น าไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดท า
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
      ๔.๖  การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถในการคิดและวางแผนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ในการนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก และ
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓(๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขอให้หลักสูตรด าเนินการ ๓ อย่าง ดังนี้ 
๑.๑ Middle Income Trap คือ สภาพของประเทศก าลังพัฒนาที่เริ่มถีบตัวจากความยากจน สร้าง

รายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก แต่กลับไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มี
ฐานะร่ ารวยได ้

๑.๒ Trading Nation หมายถึง การเป็นชาติการค้าในภูมิภาคและระดับโลก มีนโยบายทางการค้า
ระหว่างประเทศ โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการค้าตามความเชี่ยวชาญและความสามารถของประเทศ มอง
ตลาดโลกเป็นตลาดเป้าหมาย และมีความสามารถจัดหาทรัพยากรได้จากทุกท่ีทั่วโลก 

๑.๓ Host การเป็นเจ้าภาพที่ดี 
 ๒.   เนื้อหาวิชากฎหมาย หมวดวิชาเฉพาะกฎหมายธุรกิจ เป็นกฎหมายพ้ืนฐานและเป็นกฎหมายภายใน
ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรแล้วพบว่ายังขาดรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศ และวิชาเฉพาะด้าน 
รวมทั้งวิชาเลือกรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ ควรเปลี่ยนเป็นรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ น่าจะมี
ประโยชน์มากกว่า 
 ๓.   ขอให้ตรวจสอบตารางงบประมาณรายจ่าย (งบด าเนินการและงบลงทุน)  
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 ๔.  การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวควรน ารายวิชาใหม่ ๆ มาใช้ โดยค านึงถึงการน าไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต และในบางรายวิชาเนื้อหายังไม่ชัดเจน เช่น รายวิชาภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์โลก หรือ
การตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 ๕.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรควรสะท้อนถึงปรัชญาของหลักสูตร โดยเฉพาะในรายวิชาเลือกให้มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  ประวัติเมือง และอาจารย์ผู้จัดท าหลักสูตร ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เนื่องจากปริญญาที่ได้รับคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การจัดการการเรียนการสอนจึงไม่ได้เน้นว่าเป็นประเทศแถบยุโรป หรือกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจาก
เป็นธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาควรมีความรู้พ้ืนฐานในประเทศต่าง ๆ ว่า
ควรเรียนรู้อะไรบ้าง และองค์กรที่ได้หารือให้ค าแนะน าว่า ควรเป็นหลักสูตรที่มีการต่อยอด  คณะผู้จัดท าได้ศึกษา 
วิเคราะห์ และรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลาย ในการจัดท าหลักสูตรนี้ การเปิดสอนในหลักสูตรนี้จะท าให้
คณะท างานมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อไป 
 ๒. ส าหรับเนื้อหารายวิชา ได้สอดแทรกเนื้อหาไว้ในค าอธิบายรายวิชา และมีวิชาโลจิสติกส์  ซึ่งเป็นวิชา
เฉพาะและน าสาระไปประยุกต์ในรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นข้อก าหนดอย่างกว้าง ๆ ของ
สาขาวิชา โดยมีองค์ความรู้ และมีการกระจายสาระใน ๓ ลักษณะของวิชา เพ่ือให้ลักษณะวิชามีการเชื่อมต่อและ
ให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง   
  
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
      ๔.๗  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย สภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้วนั้น ในการนี้ หลักสูตรจ านวน ๑๐ หลักสูตร ได้มี
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาเหตุ เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ        
ลาศึกษาต่อ และปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงานภายในคณะ 
   ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓(๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร รวม ๑๗ คน 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร รวม 
๑๗ คน 
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      ๔.๘  การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย -
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย คือ อาจารย์สิริภิญญ์  อินทรประเสริฐ  
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับผลงานทางวิชาการครบถ้วน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผลงานทาง
วิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตาม
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา) และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้
ยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ) โดยเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจัดการการตลาดธุรกิจสื่อ รหัสวิชา  ๓๐๐๓๖๐๑  
เพ่ือประกอบการประเมินผลการสอน 

งานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของสื่อท่ีมีความพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและ 
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร (สัดส่วนงานวิจัยของผู้ขอร้อยละ ๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่
มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

เผยแพร่งานวิจัย  ในวารสานวิจัย มสด. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๗) เป็นวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน (ผ่านเกณฑ์เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน) และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มีมติเห็นชอบ ผ่ านเกณฑ์ เนื่องจาก
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก ในการนี้ ได้
น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓(๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ
รับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๒. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว  
ข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
โดยวิธีปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการครบถ้วน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงผลงานทาง
วิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตาม
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา) เสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

เอกสารค าสอน  รายวิชาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสวิชา ๒๐๑๓๑๐๕ เพ่ือ 
ประกอบการประเมินผลการสอน 

หนังสือ เรื่อง ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี (สัดส่วนหนังสือของผู้ขอร้อยละ  
๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
ศิลปกรรม เผยแพร่โดยส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

งานวิจัย เรื่อง พระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระ 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สัดส่วนงานวิจัยของผู้ขอร้อยละ ๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาศิลปกรรม 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๑๖ /๒๐ 
 

เผยแพร่งานวิจัยใน ลักษณะของการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral  
Presentation ในการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๙ ความรู้สู่เชิงพาณิชย์น าเศรษฐกิจไทยก้าวไกล
อาเซยีน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน (ผ่านเกณฑ์เป็นผู้ที่มี
ความช านาญพิเศษในการสอน) และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มีมติเห็นชอบ ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก ในการนี้ 
ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓(๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ
รับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และรองศาสตราจารย์ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การแต่งตั้งผู้ประเมินนั้นขอให้มีการตรวจสอบ              
ว่าผู้ประเมินมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และตรงกับสาขาวิชา
หรือไม่ ในกรณีที่หาผู้ประเมินตรงกับสาขาวิชาไม่ได้ ขอให้ท าหนังสือเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
      ๑. อาจารย์สิริภิญญ์  อินทรประเสริฐ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
      ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
     
      ๔.๙  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา แต่เนื่องจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนี้ คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังไม่สอดคล้องและทันสมัยกับการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๑๗ /๒๐ 
 

   กองกฎหมายร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ผ่านการ
พิจารณาจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผ่านการ
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และออกใช้บังคับต่อไป 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หน้า ๓ ข้อ (๔) ขอให้ตรวจสอบ ค าว่า “ทนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ว่า ควรใช้ค าว่า “ทะนุ” หรือ 
“ท าน”ุ เนื่องจากความหมายแตกต่างกัน  

๒. ข้อ (๗) ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในหน้า ๒ คณะกรรมการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีรายชื่อเป็นกรรมการอยู่  ควรจะเป็นให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัย 

๓. หน้า ๔ หมวด ๓ ข้อ (๑.๒.๒) เกณฑ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นไปตามส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด  ซึ่งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม บางครั้งต้องการประสบการณ์จากผู้รับผิดชอบหน่วยงานนั้น
โดยตรง ให้มาเป็นที่ปรึกษาร่วม ดังนั้น ควรจะเปลี่ยนค าว่า “และ” เป็น “หรือ” ต้องมีประสบการณ์ทางการวิจัย   

๔. หน้า ๗ ข้อ ๑๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดระยะเวลา
ศึกษาระดับปริญญาโท ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา และปริญญาเอก ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ขอให้ทบทวนใหม่ใน ข้อ (๒) 
และ (๓) โดยเพ่ิมข้อความ “สามารถขยายระยะเวลาได้หนึ่งปีการศึกษาหรือสองปีการศึกษา ถ้ามีเหตุผลความ
จ าเป็นให้ยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัย 

๕. หน้า ๑๓ หมวด ๙ ข้อ ๓๕ ตามที่ก าหนดเงื่อนไขนักศึกษาระดับปริญญาโท ควรปรับให้สอดคล้องกับ
หน้า ๑๘ ข้อ ๔๐  

๖. หน้า ๑๙ ข้อ ๔๔ ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ก าหนดให้เป็นของมหาวิทยาลัยเพียงผู้เดียว  
ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาที่รับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะไม่ยอมให้เป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยแต่เพียงผู้เดียว ต้องเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา 
 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้กับ
นักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ หากจะน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ อาจจะไม่ทันหากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มีผลบังคับใช้ จะท าให้มีผลกระทบต่อนักศึกษา ในกรณีที่หากต้องมีการตีความนั้น ในข้อ ๕ ได้มีการ
ก าหนดให้อธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยตีความ ไว้อยู่แล้ว 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๑๘ /๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
      ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินโครงการจัดสร้างเหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม 
เขมโก รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม. สวนดุสิต ๕๘) ในวาระที่มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงาน 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง แห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหารายได้
น าไปพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นทุนในการศึกษาและจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
   ในการนี้ เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ม. สวนดุสิต ๕๘) ที่จัดสร้างมีขนาด ๓ เซนติเมตร ลักษณะลายและรูปแบบศิลปกรรมทั้งหมดเป็นการออกแบบ
อย่างปราณีตบรรจงโดยสกุลช่างเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เหรียญทองค า
จ านวน ๒๙ เหรียญ จัดบูชาเหรียญละ ๕๐ ๐๐๐  บาท เหรียญเงิน จ านวน ๔๙๙ เหรียญ จัดบูชาเหรียญละ   
๕ ๐๐๐ บาท เหรียญนวโลหะ จ านวน  ๓ ๙๙๙ เหรียญ จัดบูชาเหรียญละ ๒ ๐๐๐  บาท และเหรียญนวสีแดง
จ านวน ๔ ๙๙๙ เหรียญ จัดบูชาเหรียญละ ๕๐๐  บาท 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๕.๒  สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น 
   ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษาและเงินรายได้อ่ืน ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
   สรุปรายรับ-รายจ่าย  เงินบ ารุงการศึกษา  และเงินรายได้อ่ืน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  จากเงินบ ารุงการศึกษา จ านวนเงิน ๔๒๑.๗๖  ล้านบาท หักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน 
๘๔.๓๕  ล้านบาท คงเหลือจัดสรร  จ านวนเงิน ๓๓๗.๔๑  ล้านบาท และจากเงินรายได้อ่ืน จ านวนเงิน ๑๒๖.๐๐ 
ล้านบาท หักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน ๒๕.๒๐ ล้านบาท คงเหลือจัดสรร จ านวนเงิน ๑๐๐.๘๐ ล้านบาท 
รวมวงเงินที่จัดสรรทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๔๓๘.๒๑ ล้านบาท  มหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับจากนักศึกษาจริง จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๗.๔๖ ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๑๐.๓๒ ล้านบาท  นักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./
กยศ. จ านวนเงิน ๒๗.๐๙ ล้านบาท  และเงินบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ  จ านวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท)  มียอดค้างรับ
จากนักศึกษา จ านวนเงินทั้งสิ้น ๙๔.๕๙ ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๗๒.๘๕  ล้านบาท 
นักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. จ านวนเงิน ๒๑.๗๔ ล้านบาท) และมีเงินรายรับจากรายได้อ่ืน จ านวน ๓.๑๗ 
ล้านบาท รวมเป็นเงินรายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน ๔๐.๖๓ ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๑๙ /๒๐ 
 

๓๕.๕๒  ล้านบาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๕.๑๑ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๘(๖๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษาและเงิน
รายได้อ่ืน ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๕.๓  รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการ 

ใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Leaning Rajabhat University)  
ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการ 
เครือข่ าย  เผยแพร่  ถ่ ายทอด และพัฒนาการใช้สื่ อ  eDLRU (Electronic Distance Leaning Rajabhat 
University) ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินโครงการเครือข่าย เผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่ อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat) University) ส าหรับ
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีดังนี้ 

๑. ผลิตสื่อแนะน าการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษให้กับครู รวม ๒๕ ตอน 
เพ่ือพัฒนาเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาระดับปฐมวัย 

๒. ผลิตสื่อ eDLRU เพ่ิมขึ้นในระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๘ กลุ่มสาระ รวม ๙๖ 
ตอน เพ่ือพัฒนาเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

๓. น าสื่อ eDLRU ที่ผลิตเพ่ิมลงในระบบ eDL-Square เพ่ือจัดเก็บ เผยแพร่ และ
น าเสนอบทเรียนการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

๔. น าสื่อ eDLRU ไปเผยแพร่ให้กับครูที่สอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th และเว็บไซต์ http://sdib.dusit.ac.th ผ่านระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย 

๕. น าสื่อ eDLRU เผยแพร่บน Application iTunes U โดยใช้กับอุปกรณ์ Tablet, 
Smart Phone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการใช้สื่อได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้สื่อ eDLRU พบว่า ครูที่เข้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการ ร้อยละ ๘๒.๐๕ มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๕.๕๓ 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ร้อยละ ๘๘.๘๗ 

 
 
 
 
 

http://sdib.dusit.ac.th/


รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                         ๒๐ /๒๐ 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินโครงการ เครือข่าย เผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่ อ  eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) ส าหรับ
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
      ๖.๑  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๖(๔๐)/
๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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