
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
_______________ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. 

 
เรื่อง 

 
มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๑. เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการ 
     พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
     ๒๕๕๕ 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้  

๑. ควรแยกเป็นศูนย์ก าไร (Profit Center) และมี
การท าบัญชีแยกของแต่ละหน่วยงานเพ่ือจะได้กระตุ้นแต่
ละหน่วยงาน  

๒. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านการจัด
การศึ กษา  กา รบริ ก า ร วิ ช าการ  ก า รท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  มิใช่เฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

๔ .  ค ว ร มี ก า ร ว า ง แ ผน แ ล ะ เ ต รี ย ม ก า ร เ มื่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

๕. ควรระบุหมายเหตุของจ านวนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ลดลง เพ่ือความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา   

๖. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานให้ปรากฎสู่สาธารณชน
อย่างชัดเจน และจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือใช้ประโยชน์
และสร้างความคุ้มค่า  ซึ่งโครงการต่าง ๆ มีคุณค่า และ
เป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงานพูดจาหา 
     ทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวท ี

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๑.๓ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
     สวนดุสิต พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 
 



 ๒ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ 
  

 

ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๑๗)/
๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

๑. หน้า ๑๘/๒๐ ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๖ ข้อความ 
“มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาจัดท างบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการ จึงยังไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์” แก้ไขเป็น 
“มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ จึงยังไม่มีการเข้าใช้
ประโยชน์”  

๒. ย่อหน้าที่ ๔ บรรทัดสุดท้าย ขอเพ่ิมข้อความ 
“ราคาประเมินรวม ๑๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้า
แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

 
๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๑. โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Hoa Sen 
University ประเทศเวียดนาม 
 
 
 
 
 

๒. สรุปการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) เรื่อง
ทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานบนพ้ืนฐานความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง            
แก้ไขจาก Memorandum of Agreement เป็น 
Memorandum of Understanding นั้น พบว่า
รายละเอียดเนื้อหาบางส่วนยังไม่ ได้แก้ ไข จึ งขอให้
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 

๔. เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ น า (ร่าง) 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เสนอเป็นวาระ
สืบเนื่องเพ่ือพิจารณาต่อในการประชุมครั้งต่อไป 
 

๔.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ การถอน
วาระ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 



 ๓ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๔.๓ การขออนุมัติ (ร่าง) การจัดสรรเงินงบประมาณ  
     และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน  
 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ การจัดสรรเงินงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 
 

๔.๔ การอนุมัติจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม 
     และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติ การขอใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม 
และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

๔.๕ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
     ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีข้อ เสนอแนะและ
ข้อสังเกตดังนี้ 
   ๑. แผนบริหารความเสี่ยง ที่น าเสนอส่วนใหญ่จะเป็น
งานประจ าหากเป็นไปได้มหาวิทยาลัย ควรจัดตั้ ง
ส านักงานยุทธศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในช่วงที่เปลี่ยนผ่านได้ดีข้ึน 
   ๒. ประเภทความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยงข้อ ๓ แก้ไขเป็น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรมีผลต่อจ านวนแนวโน้มนักศึกษาที่ลดลง 
   ๓. ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อ ๒ ควรแก้ไขเป็นความรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
   ๔. ประเภทความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ข้อ ๒ อัคคีภัย ควรเปลี่ยนเป็น อุบัติเหตุและ
อุบัติภัย และแก้ไขความเสี่ยงข้อ ๑ ความขัดแย้งทาง
การเมือง ควรปรับใช้ถ้อยค าใหม่ให้เหมาะสม 
   ๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องน าทั้งระบบ
ของมหาวิทยาลัยมาพิจารณา โดยไม่ควรน าปัญหามา
เป็นความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงเป็นเรื่องที่อยู่
นอกเหนือความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาแผนการป้องกันดูแลด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
โดยมีการเสนอเป็นทางเลือกและน ามาก าหนดเป็น
มาตราการป้องกัน 
   ๖. ประเภทความเสี่ยงด้านบุคลากร ควรก าหนดเป็น
ค่าตัวเลขเพ่ือวิเคราะห์หาจุดที่เป็นความเสี่ยงที่ชัดเจน 
และเพ่ือให้ทราบว่าขณะนี้มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 

 



 ๔ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 

   ๗. ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วในปีที่ 
ผ่านมา ไม่ควรน ามาเป็นความเสี่ยงอีก 
 

๔.๖ การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับ 
      บุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้   
      โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม   
 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ส าหรับบุคลากร น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้ 
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๔.๕ 
 

๔.๗ การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ 
      ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  
      พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์ จ านวนเงิน 
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ จนถึง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 
 

๔.๘ การพิจารณาผลการประเมินของผู้ที่ขอก าหนด 
     ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายนามดังนี้ 
   ๑. อาจารย์อุบล ชื่นส าราญ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖  เป็นต้นไป  
   ๒. อาจารย์นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
   ๓. อาจารย์นคเรศ ณ พัทลุง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ ตั้งแต่ วันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
   ๔. อาจารย์ฉวีทิพย์ สิงห์สง่า ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม ตั้งแต่  วันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  
 
 
 



 ๕ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
     
๔.๙ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
     ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัด 
     สวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุม 
มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ข้อ ๗ ข้อความ “และรายงาน
การรับจ่ายเงินรายได้ให้อธิการบดีทราบปีละครั้ง” เป็น 
“และรายงานการรับจ่ายเงินรายได้ให้อธิการบดีทราบทุก 
๖ เดือน” 
 

๔.๑๐ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
        ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตร 
        ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน 
        บริการ (นานาชาติ) พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลป - 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(นานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้
แก้ไข ดังนี้ 
     ๑. ข้อ ๖ ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบนี้ ให้เบิก
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
     ๒. ข้อ ๗ ให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เปิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามข้อ ๖ ให้แก่อาจารย์
หรืออาจารย์พิเศษ 

๓. มหาวิทยาลัยควรออกเป็นระเบียบกลางที่
สามารถใช้ได้กับทุกหลักสูตร 

 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๕.๒ รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๕.๓ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต  
ว่า ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเมื่อถึงรอบ ๑๒ เดือน   
จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และหากไม่บรรลุ เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยได้ มีการก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขไว้
อย่างไร  

 
 



 ๖ 

เรื่อง 
 

มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๖. เรื่องอ่ืน ๆ    
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 

๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
  
 

                                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                             เลขานกุารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
  


