
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น. 

  

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
            หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว
๐๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรียน
เชิญเข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา รุ่นที่ ๑๙ ในวันที่ ๒๖ ๒๗ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๔ 
๕ ๖ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๘ วัน    
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/
๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข 

๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา -     
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖  
      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองนโยบายและแผน 
กองกฎหมาย และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ         
ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนิน
ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ว่า มหาวิทยาลัยมีการลงนาม
ความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นจ านวนหลายโครงการ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ควรจัดล าดับความส าคัญของแต่
ละโครงการว่าโครงการใดควรระงับและโครงการใดควร
ด าเนินการต่อ รวมทั้งควรระบุกิจกรรมของแต่ละ
โครงการและน ามาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. การจัดท าแผนงานฯ ควรมีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาที่ชัดเจน รวมทั้งควรระบุงบประมาณ 



 -๒- 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ) และผลการด าเนินงานที่ได้รับและข้อมูลการประเมินผลการ

ด าเนินงานของโครงการที่ผ่านมา 
   ๒. จุดอ่อนและภาวะคุกคามของการด าเนินงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยควรน าเสนอวิธีการแก้ไข 
และควรก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานเป็นระยะ 
   ๓. ค าน าควรระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและบทสรุป
ผู้บริหารไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   ๔. ควรพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเข้มแข็ง
และด าเนินงานให้ เป็นรูปธรรม เนื่องจากแผนงานฯ          
ที่น าเสนอขาดการมีส่วนร่วมภายในองค์กร(บุคลากรและ
หน่วยงาน) ในการร่วมคิดและเข้าร่วมกิจกรรม 
    ๕. การด าเนินงานแต่ละโครงการควรค านึงถึงประวัติ 
ศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต 
    ๖. ในอดีตมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านทัศนศิลป์ จึง
ควรน ามาก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานฯ เช่นโครงการ       
จัดการประกวดผลงานทางศิลปะ หรือโครงการฝึกอบรม
ด้านศิลปะ  
    ๗. ควรเพิ่มข้อมูลการด าเนินงานด้านศิลปะ เนื่องจากใน
แผนงานฯ ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ 
รวมถึงควรเพิ่มข้อมูลวิธีการด าเนินงานและงบประมาณ 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   ๘. ควรมีการขยายกลยุทธ์ทางด้านการตลาดโดยพิจารณา
จากจุดเด่นและน าไปสร้างรายได้ เพื่อรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนด้วย เนื่องจากแผนงานฯ ดังกล่าวเป็น
แผนงานฯ ที่ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
   ๙. ควรส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจและการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้แก่อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาให้รับทราบถึงวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิตและ
ก าหนดมาตรการที่จะใช้ให้ชัดเจน  
   ๑๐. การก าหนดค่าเป้าหมายควรพิจารณาจากเป้าหมาย
และผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา หากการด าเนินงาน  
ปีที่ผ่านมาบรรลุค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับ ๕ จึงไม่ควร
ก าหนดค่าเป้าหมายในปีแรกอยู่ในระดับ ๑-๒ 
 

๔.๒ การพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ผลการไม่พิจารณา
ก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่ จะ
เกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๓ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ การถอนวาระ เนื่องจาก 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๖/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๕ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ยังมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่จนถึง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรของศูนย์การ ศึกษานอก
สถานที่ตั้ง ศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น 
พ.ศ. ....  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. แก้ไขข้อความ “ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง” 
แก้ไขเป็น “ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” 
   ๒. แก้ไขค านิยามของ “ศูนย์การเรียน” และให้เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อน 
 

๔.๕ (ร่าง )ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต            
ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน       
ทางปัญญา ดังนี ้
   ๑. มหาวิทยาลัยควรน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด 
   ๒. ควรมีทีมงานและด าเนินงานอย่างเป็นระบบและควร
แยกผลงานที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
ธุรกิจ 
   ๓. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปขอให้
รวบรวมผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เสนอต่อที่
ประชุม และรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 
 

๔.๖ กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย                  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 
   ๑. คะแนนเกณฑ์การเทียบค่าคะแนนผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx กับค่าคะแนนเพื่อใช้ส าหรับ
ตัวชี้วัดของ สมศ. ตัวที่ ๑๓ ว่าจะสามารถปรับลดลงได้
หรือไม่ ซึ่งมาตราฐานของ EdPEx หากก าหนดคะแนน
ไว้สูงจะเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  
   ๒. การประเมินมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการได้
ก าหนดเป้าหมายภายใน ๓ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๘) หน่วยงานหลัก ๑๔ หน่วยงาน และศูนย์
การศึกษานอก ที่ตั้ง ๕ ศูนย์ สามารถประเมินตนเอง   
ตามเกณฑ์ EdPEx ได้หน่วยงานละ ๑ เล่ม/ปีน้ัน ได้มีการ 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ) ประเมินทุกหน่วยงานหรือยัง หรือประเมินไปแล้วมาก

น้อยเพียงใด 
   ๓. การประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ
ส านักกิจการพิเศษ จะปรับปรุงให้มีการประเมินแบบ 
๓๖๐ ที่ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกนั้นมีการก าหนดผู้
ประเมินแล้วหรือไม่   
   ๔. มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนด้านการวิจัย 
 

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  

๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมสถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 
๘ เมื่อวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลัง แล
หน้า” (Reflect Back, Look Forward) โดยได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ครูผู้สอนภาษาจีน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมงานของ
สถาบันขงจื่อแต่ละแห่ง รวมทั้งพัฒนาสาระความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเชิงลึกต่อไป  
      ส าหรับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวน
ดุสิตสุพรรณบุรี จะด าเนินงานต่อไปอย่างมุ่งมั่น และ
แสวงหาโอกาสในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างมีคุณภาพสู่ระดับ
สากล เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันขงจื่อดีเด่นระดับโลกต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานสร้างเสริม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมรวบรวมผลการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวปฏิบัติที่
ได้ก าหนดไว้ในแผนงานทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ บรรลุตัวชี้วัด
ผลส าเร็จทั้งหมด ๘๖ ตัวชี้วัด โดยใช้งบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น ๓,๘๙๔,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒,๘๘๘,๘๓๗ 
บาท และงบประมาณอื่น ๆ จ านวน ๑,๐๐๕,๑๖๓ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
๕.๓  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้าน 
การเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      คณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ มีการประชุม 
ทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง โดยผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ  
      ๑. การพิจารณาเกี่ ยวกับรายงานทางการเงิน 
ทรัพย์สินและงบประมาณ ประกอบด้วยการพิจารณา
กลั่นกรองรายงานทางการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ 
ในเบื้องต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒๔ 
วาระ และการพิจารณารายงานทางการเงิน และรายงาน
ผลการด าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๐ วาระ  
      ๒. การให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ ข้อเสนอแนะด้าน
งานวิจัย ข้อเสนอแนะของหน่วยงานสร้างรายได้ และ
ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ ซึ่งมีจ านวน ๙๕ ประเด็น 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
     มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ไตรมาส ๑ ดังนี ้
     ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายจ านวนเงิน  
๑๔๒.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๕ งบลงทุน มีผล
การเบิกจ่าย จ านวนเงิน ๒๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๖๑    
  ๒. เงินบ ารุงการศึกษา มีผลการเบิกจ่าย จ านวนเงิน 
๗๒.๙๗  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๔  
     ๓. เงินรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่ายจ านวนเงิน ๙.๗๓  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
๕.๕  สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศกึษา และเงิน
รายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส 
๑ (ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
       มหาวิทยาลัย  มี รายรับจากนักศึกษาทั้ งสิ้ น 
๑๖๖.๗๕ ล้านบาท มียอดค้างรับจากนักศึกษาทั่วไป 
จ านวนเงิน ๖๙.๑๖ ล้านบาท และมีเงินรายรับจริงจาก
รายได้อื่นจ านวนเงิน ๒๑.๑๑ ล้านบาท รวมเป็นรายรับ
จริงทั้งสิ้น ๑๘๗.๘๖ ล้านบาท มียอดรายจ่ายจริง 
จ านวนเงิน ๘๒.๗๐ ล้านบาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริง
มากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๑๐๕.๑๖  ล้านบาท 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๖ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม 
– ธันวาคม ๒๕๕๖) 
      กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
       ๑ .  โคร งการศูนย์บริหา รกาย เพื่ อสุ ขภาพ                 
ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อ
สุขภาพ ๗ เรื่อง ได้แก่ ๑) นโยบายการบัญชี ๒) ต้นทุน
การให้บริการ ๓) เกณฑ์การจ่ายเงินให้ส านักงาน
ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
บริหารส่วนกลาง ๔) ระบบการควบคุมบัญชีเงินสดย่อย 
๕) รายงานทางการเงิน ๖) การดูแลรักษาทรัพย์สินของ
โครงการ และ๗) การบริหารงานบุคคล 
      ๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบโครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย ๔ เรื่อง ได้แก่  
๑) การบันทึกบัญชีรายรับของโครงการ ๒) การบันทึก
บัญชีรายจ่ายของโครงการ ๓) ระบบการบริหารและ
ควบคุมบัญชีเงินสดย่อย และ ๔) บัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทสะสมทรัพย์และประเภทกระแสรายวัน  

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๗- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
๕.๗ สรุปรายงานผลการด าเนินงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๖ 
       สภาคณาจารย์และข้าราชการตามพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและได้ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงได้
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานโดยเป็นไป
ตามหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะว่า  
   ๑. สภาคณาจารย์และข้าราชการควรร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน EdPEx เนื่องจากจะมีส่วนช่วยในด้าน        
การสื่อสารกับประชมคมของสวนดุสิต ได้เป็นอย่างมาก        
จึงควรประสานกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี เพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
   ๒.  สภาคณาจารย์ ควรมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และควรช่วยเหลือการ
ด าเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย     

๕.๘ รายงานประจ าปี ๒๕๕๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      สวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้าน
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นอันดับต้นของ
เมืองไทยมีการน าเสนอความคิดเห็นสาธารณชนสู่สังคม 
บนพื้นฐานความถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว ตาม ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
อย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สวนดุสิตโพลมีผลงานเด่น
ได้แก่ โครงการการจัดท าฐานข้อมูลร้านค้า  หาบเร่ แผง
ลอยอาหาร และครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อรองรับการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นพูดจาหา
ทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะว่า  
   ๑. ควรพัฒนาการบริหารจัดการสวนดุสิตโพล ให้เป็นที่ 
๑ และเป็นผู้น าทางด้านการจัดท าโพล  
   ๒. ควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้     
ร่วมฝึกประสบการณ์การท างานด้านโพลกับสวนดุสิตโพล 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านการวิจัย   
 

 

๖.  เรื่องอื่น ๆ    
๖.๑  สรุปยอดเงินท าบุญในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดงานพิธี
เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกประยุกต์  ประจ าปี 
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีปัจจัย
ติดกัณฑ์เทศน์ ทั้งสิ้นจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสน
บาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยฯ มอบเป็นทุนการศึกษา
ของนักศึกษาต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 



 -๘- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖.  เรื่องอื่น ๆ  (ต่อ)  
๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่             

๒(๒๓)/๒๕๕๗ ในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 
                
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 
 
 
 

  

 


