
 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งท่ี ๓(๓๖)/๒๕๖๒  
วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  

ณ หองประชุม ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
รายนามกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. รศ.ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน อธิการบดี ประธาน 
๒. ผศ.ดร.พิทักษ  จันทรเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
๓. ดร.สุวมาลย  มวงประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรมการ 
๔. รศ.พัชรี  สวนแกว รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๕. ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  กรรมการ 
๖. ดร.พรชณิตว  แกวเนตร รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ  กรรมการ 
๗. ดร.สวงค  บุญปลูก รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๘. รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 
๙. ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
๑๐. ผศ.ดร.ฉัตรแกว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
๑๑. ผศ.ดร.ญาลิสาฐ ตนสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๒. ผศ.ดร.วชิชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศวิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
๑๔. ผศ.วราภรณ   วิทยาภรณ  แทน ผศ.ดร.กนกกานต  วีระกุล  คณบดีโรงเรียนการเรือน กรรมการ 
๑๕. นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.ธนภัทร ปจฉัมม คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๘. ผศ.อรุณศรี  จันทรทรง ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรรมการ 
๑๙. ดร.สุวิชชา   เนียมสอน  ผูอํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ กรรมการ 
๒๐. นายวีระพันธ  ชมภูแดง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๒๑. ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
๒๒. ดร.พันธรักษ ผูกพันธุ ผูอํานวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๒๓. ผศ.ดร.ยุธยา อยูเย็น ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๒๔. ดร.กชกร  ชํานาญกิตติชัย ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ กรรมการ 
๒๕. ดร.วรเวชช  ออนนอม ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กรรมการ 
๒๖. นางสาวนันทธิญา ศฤงคสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดี กรรมการ 
๒๗. นางสาวนัยรัตน เสมสวาง หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๒๘. ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมาย กรรมการ 
๒๙. นางสาวกนกวรรณ คนซ่ือ ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
๓๐. ผศ.ธิดารัตน  คํายัง  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๓๑. นางสาวสุวิมล แมตสอง ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๓๒. ดร.นกุล  ฤกษจริจุมพล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๓๓. นายชาคริช   รอดอําพัน แทน  นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐชัย 
       ผูอํานวยการกองอาคารและสถานท่ี กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี  ๓(๓๖)/๒๕๖๒                                                      ๒/๒๒ 
 
๓๔. ดร.ศิริ  ชะระอํ่า ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๓๕. ดร.ณัฏฐนิช  สิริสัจจานุรักษ ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ กรรมการ 
๓๖. นายณัฐพล   แยมฉิม ประธานสวนดุสิตโพล กรรมการ 
๓๗. นางสาวราตรี เมฆวิลัย แทน ดร.จันทรจนา  ศิริพันธวัฒนา  
       ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ กรรมการ 
๓๘. ดร.วิโรจน   เทพบุตร ผูอํานวยการศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซค กรรมการ 
๓๙. ผศ.ดร.ผดุง   พรมมูล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาทุนมนุษย กรรมการ 
๔๐. ดร.ภิรดี      วัชรสินธุ   ผูอํานวยการศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต กรรมการ 
๔๑. นางสาวมนตนัทธ ชมประเสริฐ หัวหนาสํานักงานงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๔๒. วาท่ีรอยตรี ดร.วราธร อภิรัตน ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย          กรรมการและเลขานุการ 
๔๓. นางรัชนีกร  พลวิชิต ผูอํานวยการกองกลาง                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไมมาประชุม 
๑. รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี             กรรมการ 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 
๑. ดร.ขวัญนภา   สุขคร   ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 
๒. ผศ.ดร.ชัยยศ   ชาวระนอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
๓. นางสาวปรีดา  แซเลา  รองผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน  
๔. นายทรงศักดา    ชยานุเคราะห   รองผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
๕. นางสาวยุคนธร  ปรีวรรณ  หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๖. นางสาวศิริพรรณ  ฮอธิวงศ  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
๗. นางสาวจามรี  กลางคาร หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๘. นายอุทัย    ชํานาญกิจ  หัวหนาสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
๙. นางสาววรณิดา  ศรีธนาวรุณ  หัวหนาสํานักงานโรงเรียนการเรือน 
๑๐. นางสาวอมร  สายสังข  หัวหนาสํานักงานโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
๑๑. นางสาวเต็มใจ  มนตไธสงค รักษาการแทนหัวหนาสํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
๑๒. นางนวลปราง  รักษาภักดี  หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. นางสาววภิาดา  แซลอ  หัวหนาสํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
๑๔. นางสาวกฤติกา  ลีลาพตะ  หัวหนาสํานักงานอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๕. นางสาวณยดา  ทองศรี  หัวหนาสํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๖. นางอารีวรรณ  บุญคุม  หัวหนาสํานักงานอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ 
๑๗. นางสาวชัยญามล  เลิศสงคราม  รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานอํานวยการ 
       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘. นางจารุวรรณ  เซ็งแซ  รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานอํานวยการ 
       สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๙. นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง แทน นางสาวปยาณี   ชดชอย   
        รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานอํานวยการสํานักบรหิารกลยุทธ 
๒๐. นางสาวภัทรสุดา  สุกปลั่ง  เลขานุการอธิการบดี 
๒๑. นางสาวปทมา  ลักษณะโยธิน  เลขานุการรองอธิการบดีฝายบริหาร 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี  ๓(๓๖)/๒๕๖๒                                                      ๓/๒๒ 
 
๒๒. นางจิรยาภรณ  ศรีบุญรอด  เลขานุการรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
๒๓. นางสาวจุฑารัตน  เกิดลาภ  เลขานุการรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๒๔. นางสาวณญาดา   สัจจาสุวรรณ  เลขานุการรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๕.  นางสาวสรยา   โรจนอนันต เลขานุการรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ 
๒๖. นาวสาววิภาพรรณ  สารภักดิ์  กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๒๗. นางสาวจินตพร  จีรัง  กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๒๘. นางสุขใจ   แปงประสิทธิ ์ กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๒๙. นายปราการ  รอดปรีชา  กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
     
     รศ.ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน ประธาน กลาวเปดการประชุม แลวดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
 วาระท่ี ๑.๑ สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๓๖)/๒๕๖๒ 
 

        สรุปเรื่อง  ประธาน แจงเพ่ือทราบ สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒
(๓๖)/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศาลาชื่นอารมณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ใหความเห็นชอบ และรับทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
    ๑. รับทราบ การเปลี่ยนแปลงหองประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากหองประชุมลําพอง ๒ 
เปนหองประชุมศาลาชื่นอารมณ จนกวาการดําเนินการปรับปรุงจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒     
    ๒. รับทราบ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
กําหนดตําแหนงของผูมีหนาท่ี ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๓. รับทราบ สรุปผู เขารวมโครงการศึกษาดูงานและสรางเครือขายความรวมมือ 
สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในวันท่ี ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๑๖ คน และใหความเห็นชอบ เลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จากเดิมวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เปนวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
    ๔. รับทราบ สรุปจํานวนผูชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในรูปแบบ Thai University Central Admission System : 
TCAS รอบท่ี ๑ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวน ๒๕๗ คน และ อนุมัติในหลักการ จํานวนรวมท้ังหมดจากการรับ
สมัครจนถึงรอบสุดทายของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ เปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบจํานวนรวมตอไป  
    ๕. ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิโดยผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๗(๑) จากการลงคะแนนหนึ่งครั้ง ท่ีประชุมเลือกบุคคลตาม
บัญชีรายชื่อจํานวน ๒ คน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 
     ๑) ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา 
     ๒) ศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี  ๓(๓๖)/๒๕๖๒                                                      ๔/๒๒ 
 

   และจัดทําบัญชีรายชื่อสํารองท่ีเหลือเรียงตามลําดับคะแนนเพ่ือข้ึนบัญชีรายชื่อสํารอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

   ๑) พลตํารวจตรี ภาณุรัตน มีเพียร  
  ๒) ดร.ประยุทธ  สวัสดิ์เรียวกุล 
   ใหคณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกไมใหความยินยอม ใหคณะกรรมการสรรหาขอ
ความยินยอมจากบุคคล ท่ีสภามหาวิทยาลัยข้ึนบัญชีรายชื่อสํารองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไว
ตามลําดับจนกวาจะไดกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิครบจํานวน และใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยไมตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
    ๖. อนุมัติ รายงานมหาวิทยาลัยท่ีดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(Suan Dusit University’s Good University Report 2018 : GUR) 
  ๗. อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย คาตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ท่ีตองสอน 
เปนภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒  
     ๘. อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การไปศึกษาตอของผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๙. อนุมัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ
อนุมัติ ประกาศรับสมัครผูเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนท่ี ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  
    ๑๐. ใหความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย 
    ๑๑. อนุมัติ และใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง ดังนี้ 

        ๑) อาจารยพรพิมล สุวรรณวัฒน  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ใหดํ ารงตํ าแหน ง ผู ช วยศาสตราจารย  สาขาวิชาบริหารธุ รกิจ (๖๘๐๒) ตั้ งแตวันท่ี  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ซ่ึงเปนวันท่ีมหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแกไขครั้งสุดทาย   

        ๒) อาจารย  ดร.มณชัย  เดชสังกรานนท ลูกจางของมหาวิทยาลัย สังกัด 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (๐๑๔๕) ตั้งแต 
วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนวันท่ีมหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเปนครั้งแรก 

        ๓) อาจารยวัฒนพล ชุมเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๑๘๐๖) ตั้งแตวันท่ี๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ซ่ึงเปนวันท่ีมหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม 

        ๔) ผูชวยศาสตราจารยพรเพ็ญ ไตรพงษ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียน
กฎหมายและการเมืองใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชากฎหมายสังคม (๖๗๐๔) ตั้งแตวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนวันท่ีมหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเปนครั้งแรก 

            ไมอนุมัติ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและ 
การโรงแรม (๙๑๕๑) จํานวน ๑ ราย 
    ๑๒. รับทราบ คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
     ๑๓. รับทราบ รายงานผลการดาํเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ ๒๕๖๒)  

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี  ๓(๓๖)/๒๕๖๒  ๕/๒๒ 

๑๔. รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป ครั้งท่ี ๓(๓๗)/๒๕๖๒ 
ในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

วารท่ี  ๑.๒ สรุปจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอมูล ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง ประธาน แจงเพ่ือทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหมี 
ความถูกตองและชัดเจน เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน กองบริหารงานบุคคลไดสรุปจํานวน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจําแนกตามประเภทและหนวยงานของบุคลากร ขอมูล ณ วันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ จํานวนท้ังสิ้น ๒,๓๘๔ คน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 สรุปเรื่อง  รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี ประธาน แจงเพ่ือทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปดังนี้

ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชน ทราบวามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมวามหาวิทยาลัย 
จะยึดม่ันและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการทํางาน โดยมีแนวทาง 
ในการบริหารงานตามประกาศดังกลาวดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต พรอมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสาธารณชนวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๒. ปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีหนวยงานไดกําหนดไว
อยางเครงครัด

๓. สรางคานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
๔. บริหารงานดวยความเปนธรรม และมีการปฏิบัติดวยความเทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติ
๕. ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย ยึดม่ันในผลประโยชน 

ของสวนรวมและความถูกตองเปนธรรม
ท้ังนี้ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะทํางานฯ ไดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีไดรับคะแนนการประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนอันดับ ๑ 
ตอเนื่องเปนปท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยมีสาระสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จดังนี้ 

๑. มีการสรางระบบการบริหารจัดการใหทุกภาคสวนมีสวนรวม สื่อสารกับบุคลากร
ภายในองคกรใหตระหนักเขาใจและใหความสําคัญในเรื่องของการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสฯ เชน 
การประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทุกป การสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสฯ ในการประชุม
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ

37-SDU
Highlight



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี  ๓(๓๖)/๒๕๖๒                                                      ๖/๒๒ 
 
      ๒. มีระบบการจัดเก็บหลักฐานเพือรองรับการตรวจประเมินฯ ซ่ึงเปดเผยและเขาถึง
ขอมูลไดโดยงาย 

     ๓. ควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ เปน 
คนเดิมหรือทีมเดิมเพ่ือใหการดําเนินงานมีความตอเนื่องและเกิดความเชี่ยวชาญ 

     ๔. มอบหมายใหแตละหนวยงาดูแลรับผิดชอบ โดยกําหนดผูรับผิดชอบดูแลตัวชี้วัด 
ใหชัดเจนตรกับงาน รวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายตองใหความสําคัญ ศึกษาตัวชี้วัดอยางละเอียด 

     ๕. มีการกํากับ ติดตามและควบคุมในแตละตัวชี้วัดอยางใกชิด พรอมท้ังมีการกําหนด
คานิยมองคกรเพ่ือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

     ๖. การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในมหาวิทยลัยควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
ทุกหนวยงานตองดําเนินการอยางจริงจัง เพ่ือสามารถตอบโจทยการประเมินคุธรรมและความโปรงใสฯ 
     ๗. ใหมองเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ วาเปนโอกาสท่ีทางมหาวิทยาลัย
จะไดแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีการบริหารและการดําเนินงานท่ีโปรงใส อยางมองเปนภาระเพ่ิมเติม 

     ๘. มีการเปรียบเทียบผลการปะรเมินจากปกอน เพ่ือมองหาจุดออนอหรือขอบกพรอง 
และนํามาแกไขพัฒนาปรบับปรุงเพ่ือใหผลการประเมินปถัดไปดียิ่งข้ึน 

     ๙. ท้ังนี้ในทุกกระบวนการจะตองใชกระบวนการ P–D–C–A  ในการดําเนินการ 
     จึงแจงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือทราบ และขอความ
รวมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมดําเนินงานใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประสบความสําเร็จดวย 
     

 มติ ท่ีประชุมทราบ  
 
 วาระท่ี ๑.๔  รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพตําราและหนังสือ 
      ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
 
 สรุปเรื่อง  รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา แจงเพ่ือทราบ 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพตําราและหนังสือของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปดังนี้ 
     สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย จึงมอบหมายนโยบายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพตําราและ
หนังสือข้ึน ตั้งแตป ๒๕๕๖-๒๕๖๑ โดยตําราและหนังสือท่ีเขารวมโครงการตองผานการพิจารณาคุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีการตรวจสอบการปองกันการละเมิดสิ่งพิมพออนไลนดวยโปรแกรม 
Turnitin และมีการตรวจสอบรูปแบบการเขียนและการอางอิงใหเปนมาตรฐานสากล ท้ังนี้ตําราและหนังสือท่ีผาน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพดังกลาวนี้ทําใหมหาวิทยาลัยไดตําราและหนังสือท่ีมีคุณภาพทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 
      สรุปรวมตั้งแตป ๒๕๕๖-๒๕๖๑ อาจารยผูเขียนเขารวมโครงการฯ ท้ังหมด ๒๖๒ คน 
ไดตําราและหนังสือท่ีผานการเขารวมโครงการฯ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแลวจํานวน ๒๖๒ เลม ซ่ึงตําราและ
หนังสือเหลานี้ไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมียอดพิมพและ
จําหนาย รวมท้ังสิ้น ๘๘,๒๑๖ เลม และคณาจารยไดนําผลงานจากโครงการนี้ไปใชยื่นประกอบกระบวนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนแลวเปนจํานวน ๑๗๖ คน 
     จึงแจงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือทราบ 
     รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม    

 

37-SDU
Highlight



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี  ๓(๓๖)/๒๕๖๒                                                      ๒๒/๒๒ 
 
 วาระท่ี  ๕.๔   พิธีเทศนมหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคล 
      การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 สรุปเรื่อง   รศ.พัชรี สวนแกว รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เสนอท่ีประชุมทราบ พิธีเทศน
มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สรุปดังนี้ 
        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กําหนดจัดพิธีเทศนมหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” ระหวางวันท่ี ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดย
จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑๓ กัณฑ จึงขอเชิญผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรเขารวมงาน และขอให
นักศึกษา เขารวมพิธีเทศนมหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
 
  มติ        ท่ีประชุมรับทราบ 
           ประธาน ขอใหศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท ระมัดระวังการใชตราสัญลักษณ 
พิธีบรมราชาภิเษกพิมพบนเสื้อ และหากจัดทําเสื้อเหลืองใหพิจารณาจัดทําเปนเสื้อเชิ้ตดวย  
            ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ขอใหสวนงาน/หนวยงาน ระมัดระวัง
ไมใหมีการจัดประชุมสัมมนา ๑๐ วันกอนวันเลือกตั้ง    
 
  วาระท่ี  ๕.๕ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งตอไป 
 
 สรุปเรื่อง   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งตอไป ครั้งท่ี ๔(๗๖)/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  ณ หองประชุม ชั้น ๕ 
อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
      ประธาน กลาวขอบคุณและปดการประชุม  

 
เลิกประชุม    เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
                                                  
 
            
     
 
 
  

(วาท่ีรอยตรี ดร.วราธร อภิรัตน) 

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

                ( นางรัชนีกร  พลวิชิต)   

   ผูอํานวยการกองกลาง  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

               ผูจดรายงานการประชุม         
 

               (นางสาววิภาพรรณ สารภักดิ)์   

    เจาหนาท่ีกองกลาง  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

               ผูจดรายงานการประชุม         
 

 




