
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑ การบ าเพ็ญกุศล ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  
พงษ์ด า กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ      
      ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้
เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  ซึ่ง
ก าหนดการบ าเพ็ญกุศลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันที่ ๑๙-๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เวลา 
๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 
และบรรจุศพเก็บไว้ ๑๐๐ วันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ
ต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน (รางวัลคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน : IAQA Awards) 
      ด้วย ผศ.ดร.วิไล  ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร  และนางมนต์นัทธ์  นาคนิยม รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และคณะจะเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(รางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : IAQA Awards) 
ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน ในโครงการ “มอบรางวัล
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโดย
กรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็น
ความส าคัญของการประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์รวม ส าหรับการมอบรางวัลมี ๓ ประเภท 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
รางวัล คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง รางวัลประกาศเกียรติคุณการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัล
ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดี เด่น ณ หอประชุม
กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

 

๑.๓ การจัดงาน “วันวาน วันนี้ เพื่อสดุดีร้อยปีคุณหญิง      
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ”  ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
      เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวัน
เกิดครบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ปูชนี-
ยาจารย์ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์คหกรรมศาสตร์แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และประเทศไทย ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงาน “วันวาน วันนี้ เพื่อสดุดีร้อยปี
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมในวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าว 
 

 ที่ประชุมรับทราบ     
      

๑.๔ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต พ.ศ.... 
      ตามที่ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ....อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๒ เร่งด่วนระดับ
ปานกลาง และ คสช. ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ เป็น
ผู้ดูแลเพื่อบรรจุรายชื่อในร่างกฎหมายที่จะเสนอต่อ สนช. 
นั้น จากการประสานงานล่าสุดทางคณะผู้รับผิดชอบจะน า
เรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาและเชิญคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือเพื่อให้ข้อมูลและยืนยันข้อมูล
อีกครั้ง และจะสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ต่อไป   
 

ที่ประชุมรับทราบ    

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๘(๒๙)/
๒๕๕๗  โดยไม่มีการแก้ไข  

 
๓. เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
    
     

 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
      ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย       
ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่
ประชุม มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ๔ หน่วยงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการ
รับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี สภาวิชาการ กองนโยบายและ
แผน และโรงเรียน สาธิตละอออุทิศ 
 

 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   
๔.๑ การขออนุมัติเงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และเงิน
บ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๒ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ควรเพิ่มเติมข้อมูลนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 
และค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๒ ประการ และน ามา
สังเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย  
   ๒. ควรน าค่านิยม ๑๒ ประการสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
    

๔.๓ การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับ
บุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการ
โรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม  จ านวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย 
๔.๕ (สี่จุดห้า) 
    โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควร
น า เสนอภาพรวมของการด า เนินงานทั้ งหมดของ
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ ที่ด าเนินการ อาทิ 
ความร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูปที่ดิน
จังหวัดพิษณุ โลก และโครงการโรงสีข้าว จั งหวัด
นครนายก  
 

๔.๔  การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการพิจารณา ต าแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมบัติ กาญจนกิจ 
เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) 
 

๔.๕ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
เพื่อด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ประชุมพิจารณาเลือกและอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระพันธ์       
ชมภูแดง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
   ๑.  อธิการบดี    เป็นประธาน 
   ๒.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ      
    ๓.  ประธานกรรมการส่งเสริมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
   ๔.  รองอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
   ๕.  คณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
   ๖ .   ผู้ อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ง
คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
    ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
     
 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติและแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
รายนามดังต่อไปน้ี 

๑.  ผศ. ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ    ประธาน 
๒.  ผศ. บุญสม  พิมพ์หนู                       กรรมการ 
๓.  ผศ. เฉิดฉิน  สุกปลั่ง                กรรมการ 
๔.  รศ. ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน    กรรมการ 
๕.  รศ. ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร   กรรมการ         
๖.  ดร .สิทธิพร  เอี่ยมเสน    กรรมการ 
๗.  ดร. เบ็ญจา  เตากล่ า     กรรมการ 
๘.  ดร. วนิดา อัญชลีวิทยกุล               กรรมการ 
๙.  ดร. ภิรดี วัชรสินธุ์      กรรมการ 

     ๑๐.  ดร.สุวมาลย ์ มว่งประเสริฐ             เลขานุการ 
 

๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย          
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ..... 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

๔.๘ การพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงาน
ต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ การพิจารณาก าหนด
จ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
ราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไม่มีผู้มีคุณสมบัติให้ต่อเวลาราชการตาม
ข้อ ๕(๑) แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต 
  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่ นกับมหาวิทยาลัย  นั้ น  อธิ การบดีและคณะ 
(ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้อ านวยการส านักงานกลางและทีมงานเลขานุการ) ได้
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ 
ร่วมกับคณะผู้บริหารของสถาบัน อุดมศึกษาเครือข่าย ทั้ง 
๑๐ แห่ง  ระหว่างวันที่  ๑๖ สิงหาคม ถึงวันที่  ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีสถานที่จัดการเรียนการสอน  

ที่ประชุมรับทราบ 

  



 -๕- 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย จ านวน ๑๐ 
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๘ แห่ง สถาบัน
การพลศึกษา จ านวน ๑ แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
จ านวน ๑ แห่ง และศูนย์ในมหาวิทยาลัย (มสด.) และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์ล าปาง ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์นครนายก และ
ศูนย์ตรัง 
 

 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ส าหรับบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร เป็นหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุ สิ ต  ตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพส าหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ท าหน้าที่ดูแลรักษาเงิน
สะสมของบุคลากรและเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย จ่าย
คืนให้แก่บุคลากร เมื่อลาออกหรือเมื่อครบรอบการเป็น
สมาชิกทุก ๆ ๕ ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและงบการเงินตามเกณฑ์          
คงค้างประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ มกราคม 
๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

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

๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 

 
 
 
 
 

                                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิไล ศรธีนางกูล) 
                                                                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 
 
นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง 
ผู้จัดท ามติ 
 


