
 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายกสภา 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๕. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๖. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๘. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๙.   นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๐. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล  ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการ 
๑๓.  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
         มหาวิทยาลยั  กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๗. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
    



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๒/๒๕ 
 

๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๒.   นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 
๓.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๔.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๖.  นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗ นางสาวธนาศริิ ชะระอ ่า ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๘ ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๙ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. นางสาวภาชกร  ป่ินน้อย ผู้จดัการหนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจฯ 
๑๑. นางนิภา  นาคสวสัดิ ์ หวัหน้ากลุม่งานตรวจสอบภายใน 
๑๒. นางสาวศภุวรรณ  เนียมสอน เจ้าหน้าท่ีกองคลงั 
๑๓. นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๔. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๕. นางสาวธนักรณ์ วิจิตร เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

       ๑.๑ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ครัง้ท่ี ๓๗ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (รอบมหกรรม) ครัง้ท่ี ๓๗ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วย คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี ๓๗ “แม่โดมเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต จงัหวดัปทมุธานี นัน้  ในการนี ้มหาวิทยาลยัราชภฏั



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๓/๒๕ 
 

สวนดสุิตได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๘ รายการ ได้แก่ เปตอง กรีฑา เทควนัโด คาราเต้โด 
เทนนิส เทเบลิเทนนิส แบดมินตนั และวา่ยน า้  

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย                    
(รอบมหกรรม) ครัง้ท่ี ๓๗ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

         ๑.๒ รายงานยอดเงนิบริจาคงาน “รวมน า้ใจสู่สวนดุสิต เน่ืองในวัน 
   คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” 
  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง รายงานยอดเงินบริจาค
งาน “รวมน า้ใจสูส่วนดสุิต เน่ืองในวนัคณุหญิงกระจา่งศรี รักตะกนิษฐ” โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้จดังาน “รวมน า้ใจสู่สวนดสุิต เน่ืองในวนั
คณุหญิงกระจา่งศรี รักตะกนิษฐ”  ในวนัเสาร์ท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ จึงขอรายงานยอดเงินบริจาคสมทบ
ทุนการศึกษาระหว่างวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ จนถึง วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
   ๑. ทนุ “กระจา่งศรี รักตะกนิษฐ”  ๑,๕๙๗,๗๙๕ บาท 
   ๒. ทนุถาวร    ๑,๙๕๗,๕๐๐ บาท 
   ๓. ทนุเฉพาะปี             ๖,๐๐๐ บาท 
   ๔. ผู้แจ้งความประสงค์จะบริจาค      ๒๑๕,๐๐๐ บาท 
    รวมเป็นเงิน   ๓,๗๗๖,๒๙๕ บาท 
  

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

  สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒ 
เม่ือวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมล าพอง ๒  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ฝ่ายเลขานกุารฯ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  และได้เวียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับรอง
รายงานการประชมุในเบือ้งต้น เม่ือวนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓   และได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว จึงน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๔/๒๕ 
 

  มติ  ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี 
๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒ โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๘/๒๕  ข้อ ๒.....รวมทัง้การจดัการเรียนการสอนขอให้เป็นไป
ตามสาขาวิชา..... แก้ไขเป็น ...รวมทัง้ในการจดัการเรียนการสอนขอให้จดัอาจารย์ผู้สอนตรงตามสาขาวิชา
กบัวิชาท่ีสอน..... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

   ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

       ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒   
และแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมเ ร่ือง สรุปผลการด าเนินงาน
แผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
มีสาระส าคญัดงันี ้

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตัิแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๕๖ ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๔(๗)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีความโดดเด่นใน          
อตัลกัษณ์ทัง้ ๔ ด้าน เป็นท่ียอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียนและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืนนัน้  มหาวิทยาลยัจึง
ได้สรุปผลการด าเนินงานแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันสู่สากลในรอบปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ (ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒) และเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแนว
ทางการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบสรุปผลการ
ด าเนินงานแผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒  และอนมุตัิแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ขณะนีป้ระเทศญ่ีปุ่ นมีความพยายามในการเน้นให้มีการแลกเปล่ียนกลุ่มนกัเรียนนักศึกษา   
ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นเวลานานแล้วและในปีหน้าคาดว่าจะมีการขยายตวัในการแลกเปล่ียนนักศึกษา
จากประเทศญ่ีปุ่ นให้มาเรียนท่ีประเทศไทยมากขึน้ ซึง่อาหารไทยก าลงัเป็นท่ีสนใจของประเทศญ่ีปุ่ น 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๕/๒๕ 
 

 ๒. ควรเพิ่มเติมใน บทน า โดยน าความเป็นมาและความส าคญั รวมทัง้นโยบายจากภายนอก
ประสานให้เข้ากบันโยบายของมหาวิทยาลยั ซึง่เน้นในเร่ืองการเป็นศนูย์กลางอดุมศกึษาของอาเซียน 
 ๓. การรายงานผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๒ ขอให้น าข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าอะไรเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลง และเพิ่มขึน้หรือลดลงด้วยสาเหตใุด 
 ๔. ขอให้เพิ่มตวัชีว้ดัท่ีเป็นเชิงคณุภาพของการศกึษา อาทิ เกรดเฉล่ียของนกัศกึษาต่างชาติของ
มหาวิทยาลยั จ านวน ๓๖๒ คน เป็นอยา่งไร  
 ๕. ในการท าแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน 
เน่ืองจากแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ ในหน้า ๓๗ – ๔๐ ไม่สอดคล้องกบัหน้า ๖-๗ และตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายระดบักลยทุธ์ ตัง้ต ่าไป
หรือไมแ่ละควรตัง้ให้มีคา่สงูกวา่ท่ีก าหนดไว้ได้หรือไม่ 
 ๖. การพัฒนาไปสู่สากลนัน้เป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต
โดยทัว่ไป มหาวิทยาลยัมีการพฒันาและมีโครงการตา่ง ๆทัง้ในยโุรป อเมริกา หรือออสเตรเลีย ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกัน และเป้าประสงค์ในแผนฯ ก าหนดว่ามหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับในระดับ
ภมูิภาคอาเซียน จงึควรพฒันาให้ครอบคลมุประเทศในกลุม่อาเซียนครบทัง้ ๑๐ ประเทศ ในปีตอ่ ๆ ไป  
 ๗. การสรุปผลการด าเนินงานแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๖ สรุปได้ดีมากท าให้
เห็นภาพท่ีชดัเจน  
 ๘. ตัวชีว้ัดและเกณฑ์วัดระดับความส าเร็จคล้ายกันและไม่มีความแตกต่าง เกณฑ์วัดระดับ
ความส าเร็จมีก่ีระดบั ตามท่ีก าหนดไว้นัน้ระบไุว้เพียง ๒ ระดบั อาจปรับเกณฑ์วดัความส าเร็จรวมทัง้ค่า
เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน ให้อยูใ่นภาคผนวกได้ 
 ๙. ให้น าข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท่ีได้จากสภามหาวิทยาลัย น าไปท า 
Improvement plan 
 ๑๐. การเสริมสร้างศกัยภาพวิชาการในอตัลกัษณ์ขอให้มองถึงในตวับคุลากรท่ีเป็นคณาจารย์และ
นักศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะได้ฝึกงานท าให้ได้ประสบการณ์และเป็นการเปิดโลกทัศน์ อีกทัง้ยังเผยแพร่
ความเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตออกไปอยา่งแพร่หลาย อีกด้วย  
 ๑๒. ควรเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาคมได้รับรู้วา่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้ด าเนินการ
ในเร่ืองใดบ้าง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาพของนกัศกึษาท่ีไปเรียนยงัตา่งประเทศหรือไปท างานในตา่งประเทศ  
 ๑๓. มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยมาตัง้แต่ดัง้เดิม จึงควรเปิดสอน
หลกัสตูรการท าอาหาร ท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการเรียนท่ีถกูกวา่ท่ีอ่ืน ๆ  
   

  ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลยั ในฐานะรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ ชีแ้จงเพิ่มเติมดงันี ้ ตัง้แตปี่ ๒๕๕๐ มหาวิทยาลยั ได้รับงบประมาณจากสถาบนัอาหาร



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๖/๒๕ 
 

ให้ไปด าเนินการเร่ืองสอนอาหารไทยใน ๕ ประเทศ โดยได้ด าเนินการเสร็จสิน้ ตัง้แต่ปี ๒๕๕๐ แต่ทาง
มหาวิทยาลยัก็ไมไ่ด้ทิง้โครงการดงักลา่ว และยงัสนบัสนนุให้ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งประเทศญ่ีปุ่ นเป็น 
๑ ใน ๕ ประเทศ ท่ีมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและใช้งบประมาณของมหาวิทยาลยัเอง 
และยงัมีศนูย์สถาบนัวฒันธรรมไทยศกึษาซึ่งร่วมกับทางด้านเจ้าของสถานท่ี พร้อมกบัทางทตูพาณิชย์ ซึ่ง
ศนูย์ดงักล่าวจะขึน้ตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต และในส่วนของการตัง้ค่าเป้าหมาย 
พบวา่ แตก่่อนภาพรวมทัง้หมดส านกังานวิเทศสมัพนัธ์เป็นผู้ รวบรวม แตจ่ากข้อก าหนดใหม่ของกรอบและ
ตวัชีว้ดัตา่ง ๆ เดน่ชดัขึน้ ซึง่จะต้องท าให้เป็นผลการด าเนินงานรวมเพราะฉะนัน้ตอนนีจ้ึงมีความชดัเจนขึน้ 
ว่ามีจุดรวมของทุกหน่วยงาน ท่ีไปต่างประเทศ ทางรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ มีแผนท่ีชดัเจนขึน้ เพราะฉะนัน้ตอนนีเ้ป้าหมายทัง้หมดจะวิ่งไปสู่จดุรวมและมาน าเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลยัทราบ อาจจะเป็นข้อมลูส่วนหนึ่งท่ีเราได้เร่ิมกนัด าเนินการ ซึ่งแต่ก่อนข้อมลูค่อนข้าง
กระจดักระจาย ในการน าเสนอเพราะฉะนัน้ตอ่ไปก็คงเป็นค าตอบท่ีทางส านกังานวิเทศสมัพนัธ์มาน าเสนอ
วา่มนัมากกวา่น้อยกวา่อยา่งไร  ซึง่จะเป็นทิศทางท่ีชดัมากขึน้  

ประธานอนญุาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า แผนพฒันาสถาบนัสู่สากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  ได้ด าเนินการทุกอย่าง
เพ่ือให้ไปสู่สากล ในส่วนของการฝึกงานของนกัศึกษานัน้ ประสบการณ์ต่างประเทศเป็นเร่ืองส าคญั ซึ่ง
ในขณะนีมี้นกัศกึษาธุรกิจการบิน ได้ไปฝึกงานท่ีประเทศจีน ซึ่งนอกจากจะได้ประสบการณ์แล้วยงัได้เร่ือง
ภาษาอีกด้วย  รวมทัง้การแลกเปล่ียนนักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาจีน ซึ่ง
มหาวิทยาลยัได้ท าความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัจีน และได้ส่งไปฝึกงานตอ่ท่ียงัโรงแรมระดบั ๕ ดาว ซึ่งมี
ทัง้หมด ๙ คน และอีกประมาณ ๒ เดือน ในส่วนของกลุ่มอาเซียนนัน้ จะมีนักศึกษาจากประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศเวียดนามเข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้  
 

  มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ สรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบนัสู่สากล ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และอนุมัติแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๓ และน าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

               ๔.๒ การก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ 
และจะให้ปฏิบัตงิานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั แจ้งท่ีประชมุเร่ือง การก าหนดจ านวนและตวับคุคล
ของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ และจะให้ปฏิบตัิงานตอ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี 
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มีค าสัง่ท่ี ๒๙ / ๒๕๕๒ เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนด
จ านวนและตวับุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบตัิงานต่อ  และได้อนุมตัิแผน
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อตัราก าลงัสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เม่ือวนัท่ี ๒๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์การพิจารณาอัตราก าลังของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ นัน้  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนฯ ได้ประชมุ เม่ือวนัท่ี ๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ ท่ีมี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์เกษียณอายรุาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน 
๕ ราย ไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังท่ีเป็นสาขาขาดแคลนและอัตราก าลังท่ีเป็นความต้องการของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลพิจารณาการ
ก าหนดจ านวนและตวับุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบตัิงานต่อ ประจ าปี 
๒๕๕๓  จ านวน ๕ ราย ซึ่งไม่สอดคล้องกับอตัราก าลงัท่ีเป็นสาขาขาดแคลนและเป็นความต้องการของ
มหาวิทยาลยั  จงึไมมี่บคุคลท่ีจะให้ปฏิบตังิานตอ่ ประจ าปี ๒๕๕๓ 
  

 มติ ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ ผลพิจารณาการก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ี
จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบตัิงานต่อ ประจ าปี ๒๕๕๓  จ านวน ๕ ราย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
อตัราก าลงัท่ีเป็นสาขาขาดแคลนและเป็นความต้องการของมหาวิทยาลยั  จึงไม่มีบคุคลท่ีจะให้ปฏิบตัิงาน
ตอ่ ประจ าปี ๒๕๕๓ 
 

๔.๓ การพจิารณาเพิ่มเงนิเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดี  
และต าแหน่งคณบดี ในรอบ ๖ เดือน 

 

   สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ืองการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน
รายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดี
และต าแหน่งคณบดี ในรอบ ๖ เดือน  ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๗(๑๐)/
๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชมุได้มีมติให้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนรายปี
ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือนรายปี ตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เร่ือง อตัราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕  จากการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ พิจารณาประเมิน
ต าแหนง่รองอธิการบดี และต าแหนง่คณบดี รอบ ๖ เดือน สรุปได้ดงันี ้

การประชุม ครั ง้ ท่ีพิ เศษ ๑/๒๕๕๓ และ ครั ง้ ท่ี๑(๖) /๒๕๕๓ เ ม่ือวัน ท่ี                    
๖ มกราคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิ ได้เป็น



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๘/๒๕ 
 

ข้าราชการพลเรือนฯ  ได้ก าหนดกรอบการประเมิน ดงัต่อไปนี  ้ ๑) พิจารณาจากผลการประเมินของ
อธิการบดี ๒) พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ๓) ผลการประเมินของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  ๔) เชิญผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูล
เพิ่มเตมิประกอบการพิจารณา รวมทัง้ เชิญผู้ รับการประเมินและผู้ ใต้บงัคบับญัชาของผู้ รับการประเมินให้
ข้อมลูการบริหารงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   การประชุม ครัง้ท่ี ๒(๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ ได้พิจารณา             
เพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหนง่ท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ ต าแหน่งรองอธิการบดีและต าแหน่ง
คณบดี โดยพิจารณาตามกรอบการประเมินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีผู้ รับการประเมิน ดงันี ้
   ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์ ณ พทัลงุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลัง่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
   จากการประชุมพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนฯ ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะดงันี ้
   ๑.  ด้านวิชาการควรจะมีมาตรฐานกลาง ศนูย์การศกึษาแตล่ะศนูย์จะต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั เช่น การท าวิทยานิพนธ์ ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั  หากศนูย์การศกึษา
เลือกเป็นอยา่งอ่ืน ควรท าเร่ืองเพ่ือขออนมุตัโิดยระบเุหตผุลความจ าเป็นจากสว่นกลางก่อน 
   ๒. การมอบหมายงานให้ผู้ บริหารระดับรองอธิการบดี ควรมอบหมายงานให้มี
ความสมดุลกัน และควรมีหน่วยงานรองรับงานด้านวิชาการจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรองรับงานอยู่  แต่ให้ความส าคัญด้านธุรการ
มากกวา่ด้านวิชาการ 
   ๓. มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้สิทธ์ิอาจารย์ผู้สอนรูดบตัรปฏิบตัิงานได้เดือนละ
ครัง้  โดยไม่ต้องเข้ามารูดบตัรปฏิบตัิงานทกุวนันัน้  มหาวิทยาลยัได้มีการติดตามและประเมินผลหรือไม ่ 
และผู้ใดเป็นผู้ประเมิน 
   ๔. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลยักบัคณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลยั  เพ่ือแลกเปล่ียนความ
คดิเห็น และเป็นโอกาสให้สภามหาวิทยาลยัได้รู้จกัหรือสร้างความคุ้นเคยกนัมากขึน้  
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๙/๒๕ 
 

   สรุปผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ ต าแหน่งรองอธิการบดีและต าแหน่งคณบดี รอบ ๖ เดือน 
ดังนี ้
   ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร (๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดบั ๔ คา่ระดบัคะแนน ๔.๑๖ การ
เพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นอตัราร้อยละ ๘.๗๒ แต่เน่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือน จึงคงเหลือ
เพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๔.๓๖ 
   ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์               
ณ พัทลุง   (๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดับ ๔                   
ค่าระดับคะแนน  ๔.๑๑ การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นอัตราร้อยละ ๘.๓๔ แต่เน่ืองจากเป็นการประเมิน          
ในรอบ ๖ เดือน จงึคงเหลือเพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๔.๑๗ 
   ๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน            
สุกปลั่ง   (๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดับ ๔                       
คา่ระดบัคะแนน ๔.๓๓ การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นอตัราร้อยละ ๑๐.๐๐ แต่เน่ืองจากเป็นการประเมิน ใน
รอบ ๖ เดือน จงึคงเหลือเพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๕.๐๐  
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเงินเดือน
รายปีของผู้ด ารงต าแหนง่บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาดงักลา่ว 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ขอให้ทัง้ ๓ ทา่นดแูลบคุลากรในสงักดัของท่าน เน่ืองจากการประเมินฯ ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศยั
การท างานของบุคลากรในสังกัดของท่าน โดยให้ดูแลในเร่ืองสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินค่าสอน ขอให้
เบกิจา่ยให้อยา่งรวดเร็ว 
 ๒. ข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนฯ นัน้ ขอให้ฝ่ายบริหารน าไปพิจารณาด้วย 
 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้ 
   ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร (๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดับ ๔ ค่าระดับคะแนน ๔.๑๖ การเพิ่ม
เงินเดือนรายปีคดิเป็นอตัราร้อยละ ๘.๗๒ แตเ่น่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือน จึงคงเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง
คดิเป็นร้อยละ ๔.๓๖ 
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  ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์   ณ พัทลุง   
(๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดบั ๔ คา่ระดบัคะแนน  ๔.๑๑ 
การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นอัตราร้อยละ ๘.๓๔ แต่เน่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือน จึงคงเหลือ
เพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๔.๑๗ 
  ๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง    
(๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดบั ๔ คา่ระดบัคะแนน ๔.๓๓            
การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นอตัราร้อยละ ๑๐.๐๐  แตเ่น่ืองจากเป็นการประเมินในรอบ ๖ เดือน จึงคงเหลือ
เพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๕.๐๐  
 

              ะ๔.๔ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU 
ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง โครงการเครือข่ายเผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาระดบัปฐมวัยและระดบัประถมศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาระดบั
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีเป้าหมายในการร่วมพัฒนา
หลกัสูตรการเรียนการสอนแบบ eDLRU ของการศกึษาระดบัปฐมวยัและประถมศึกษา จากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ ในโครงการตาม
พระราชด าริฯ) รวมทัง้สิน้ ๒,๙๘๙,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินอุดหนุน
คา่ใช้จา่ยบริการวิชาการ ในโครงการตามพระราชด าริฯ จ านวนเงินทัง้สิน้ ๒,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ประธานอนญุาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวชีแ้จงถึงโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU 
เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งจะเร่ิมจากส่วนเล็ก ๆ ก่อนเม่ือ
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ประสบความส าเร็จแล้วจึงจะขยายผล ในระยะเร่ิมต้นของโครงการมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกโรงเรียนใน
เครือขา่ย จ านวน ๔ โรงเรียนดงันี ้โรงเรียนในจงัหวดัล าปาง ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์จิต
อารีย์ (ทสรช.) โรงเรียนบ้านสบลี โรงเรียนบ้านน า้จ า และโรงเรียนในจงัหวดันครนายก ๑ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดสันตยาราม (ทสรช.)  ซึ่งในส่วนแรกงบประมาณท่ีใช้จะค่อนข้างมาก คือ จะเป็นการติดตัง้
กล่องสญัญาณเพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาตา่ง ๆ ในระบบ Suan Dusit Internet Broadcasting  ท่ีเป็นนวตักรรม
ทางการศึกษา โดยจะติดตัง้จงัหวดัละ ๑ โรงเรียน เพ่ือพฒันาครูและบคุลากรในโรงเรียน โดยน าส่ือการ
เรียนรู้ไปเผยแพร่ในโรงเรียนตามแผนการด าเนินงานของโครงการทัง้ตวัระบบและเนือ้หาโดยไมมี่คา่ใช้จา่ย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต กล่าวชีแ้จงถึง
โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU วา่ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีความต้องการท่ีจะขยายแนวทางจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สอดคล้องกับการจดัการศึกษา แต่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจากขาดอปุกรณ์รวมทัง้เคร่ืองมือท่ี
จะไปช่วยโรงเรียนตา่ง ๆ จึงขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัราชภัฏทัง้หมด ซึ่งได้น าเร่ืองนีเ้ข้าท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏทัว่ประเทศ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลและความจ าเป็น โดยจะมีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏจ านวน ๓๕ แห่งท่ีเข้าร่วมโครงการกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
(NECTEC) และเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีไม่มีงบประมาณมาสนบัสนนุในระยะแรก มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ี
เข้าร่วมโครงการจ าเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตเข้าร่วมโครงการนีม้ากท่ีสุด เน่ืองจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๔ แห่ง จะเน้นการจัดการศึกษาในระดับมัธยม ดังนั น้จะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีมีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ในการ
ด าเนินการเร่ืองการจดัการศึกษาปฐมวยัและประถมศึกษานัน้ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตจึงเลือก ๒ 
จงัหวดั คือ จงัหวดันครนายก และจงัหวดัล าปาง เน่ืองจากมีโรงเรียนสาธิตละอออทุิศเป็นพืน้ฐานในการ
พฒันาข้อมลู โดยจงัหวดัล าปางจะมีอยู่ ๓ โรงเรียน และจงัหวดันครนายกจะมี ๑ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนใน
จงัหวดัล าปางจะเป็นโรงเรียนท่ีมีเด็กเรียนร่วมและมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตก็มีการศึกษาพิเศษอยู่
แล้ว จึงสามารถช่วยในส่วนนีไ้ด้ ซึ่งในปีแรกคงจะต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยตรงมา
สนับสนุนในเร่ืองของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมทัง้ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรไปช่วยพัฒนา
โรงเรียน และในปีต่อ ๆ ไปได้ปรึกษากับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
(NECTEC)  ว่าถ้าด าเนินการแล้วมีผลต่าง ๆ ตามมาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหง่ชาต ิ(NECTEC) จะขอการสนบัสนนุจากงบประมาณแผน่ดนิมาชว่ยในการด าเนินงานตรงสว่นนีไ้ด้ 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๑๒/๒๕ 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑.  เม่ืออนมุตัโิครงการแล้ว การด าเนินงานตามแผนของโครงการจะครบ ๘๐ โรงเรียนเม่ือไร 
 ๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะต้องรับผิดชอบในส่วนของงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัอ่ืน ได้มีสว่นชว่ยเหลือในสว่นนีห้รือไม ่
 ๓.  การขอรับบริจาคในเร่ืองของอปุกรณ์ตา่ง ๆ  
 ๔.  อยากทราบว่าในส่วนนีเ้ป็นระบบดาวเทียม  หรือเป็นระบบ Obtic Fiber ท่ีสามารถเช่ือมต่อ
กบัองค์การโทรศพัท์ได้หรือไม่ 
 ๕.  ขอให้ผู้ รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๖.  ควรมีรายละเอียดข้อมูลโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทัง้ ๘๐ แห่ง และขัน้ตอนการติดตาม
ประเมินผล ในแผนปฏิบตังิานของโครงการ จะท าให้โครงการมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 ๗.  ควรมีการประเมินโครงการโดยประเมินจากผลการเรียนของนกัเรียนว่ามีผลการเรียนสูงขึน้
หรือไมอ่ยา่งไร 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ประธานอนญุาตให้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง  ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการติดตวัสญัญาณจะติดครบ ๘๐ โรงเรียนในสิน้เดือนมีนาคม 
๒๕๕๓ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพนัธิน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้ชีแ้จงเพิ่มเติม
วา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัแตล่ะแหง่เป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นของคา่ใช้จา่ยเอง  
  

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัติ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับ
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ ในโครงการตาม
พระราชด าริฯ) จ านวนเงินทัง้สิน้ ๒,๙๘๙,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน)  และน า
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระ๔.๕ พจิารณาการอนุมัตปิริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑติของผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การอนุมัติปริญญา และ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิเพ่ืออนมุตัิส าเร็จการศกึษา ได้ด าเนินการพิจารณารายช่ือผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๑๓/๒๕ 
 

เกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการสภาวิชาการตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพ่ืออนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต
วิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมจ านวนทัง้สิ น้  ๑ ,๘๖๔ คน และมีมติให้น าเสนอ                
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัใิห้ได้รับระดบัปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโท 
และปริญญาเอก  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ได้รับระดับปริญญาตรี 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยจ าแนกตามรายละเอียดดงันี ้
   ๑.  ระดบัปริญญาตรี    จ านวน ๑,๕๔๓  คน 
 -   ปริญญาตรีเกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่ จ านวน         ๔  คน 
 -   ปริญญาตรีเกียรตนิิยมอนัดบัสอง จ านวน       ๑๖ คน 
 -   ปริญญาตรี   จ านวน ๑,๕๒๓ คน 
 ๒.  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู จ านวน     ๑๖๙  คน 
 ๓.  ระดบัปริญญาโท    จ านวน     ๑๓๓  คน 
 ๔.  ระดบัปริญญาเอก    จ านวน        ๑๙  คน 
 

  การพจิารณา ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถามดงันี ้
 ๑. การท่ีจะอนมุตัิให้ระดบัปริญญาตรี ประกาศนีบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ระดบัปริญญาโท และระดบั
ปริญญาเอก ได้ผา่นคณะกรรมการสภาวิชาการอนมุตัหิรือไม ่ 
 ๒. การส าเร็จการศึกษาทุกระดับท่ีกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาหรือไม ่
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 อาจารย์สวงค์  บญุปลกู ในฐานะผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ชีแ้จงว่า 
รายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ระดบัปริญญาโท และระดบั
ปริญญาเอก ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอดุมศกึษาก าหนด 
 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ การให้ปริญญา แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ระดบัปริญญาตรี จ านวน ๑,๕๔๓ คน ปริญญาโท จ านวน ๑๓๓ คน ปริญญาเอก ๑๙ คน และ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู จ านวน ๑๖๙ คน รวมทัง้สิน้ ๑,๘๖๔ คน   

 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๑๔/๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

        ๕.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒)   
    

 สรุปเร่ือง ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ขอถอนระเบียบวาระ
ท่ี ๕.๑  ออกไปก่อน เน่ืองจาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตลุาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) ยงัไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนกุรรมการ
ด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ  จงึขอเล่ือนระเบียบวาระดงักลา่วน าเสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒)  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง  การรายงานผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๑ (ตลุาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒) โดย
มีสาระส าคญัดงันี ้
  สืบเน่ืองจากกลุ่มงานตรวจสอบภายในมีภารกิจหลักในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตให้มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้เพ่ือให้หน่วยงานมีการปฏิบตัิงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานในแต่ละปีมีการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบระยะเวลาการด าเนินงาน ในไตร
มาสท่ี ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้แล้ว
จ านวน ๒ หนว่ยงาน ดงันี ้
  ๑.  การตรวจสอบกองทนุเงินกู้ เพ่ือการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
  ๒.  การตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการสอนดนตรีส าหรับบคุคลภายนอก 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๑ (ตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๒) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๑๕/๒๕ 
 

                ๕.๓ การมอบเงนิรายได้จากการจัดโครงการเดินการกุศล และโครงการกอล์ฟ
การกุศลเพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

          สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุทราบเร่ือง การมอบเงินรายได้จาก
การจดัโครงการเดินการกุศลเพ่ือจดัหาทนุการศกึษา และโครงการกอล์ฟการกศุลเพ่ือจดัหาทุนการศกึษา
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัด
โครงการเดินการกุศล  เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และโครงการกอล์ฟการกุศลเพ่ือจัดหา
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เม่ือวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นัน้ ในการนี ้
คณะกรรมการสง่เสริมฯ จงึขอมอบเงินรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายแก่มหาวิทยาลยั ดงันี ้

๑. โครงการเดินการกุศลเพ่ือจัดหาทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๕๓,๖๘๔.๕๐ 
บาท (หนึง่ล้านห้าหม่ืนสามพนัหกร้อยแปดสิบส่ีบาทห้าสิบสตางค์) 

๒. โครงการกอล์ฟการกุศลเพ่ือจดัหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต จ านวน ๒๖๐,๒๔๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนสองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
๑,๓๑๓,๙๒๔.๕๐ บาท (หนึง่ล้านสามแสนหนึง่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยย่ีสิบส่ีบาทห้าสิบสตางค์)  

 

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การมอบเงินรายได้จากการจดัโครงการ
เดนิการกศุล และโครงการกอล์ฟการกศุล เพ่ือจดัหาทนุการศกึษาแก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัและผู้บริหารมหาวิทยาลยัขอขอบคณุ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
เป็นอยา่งยิ่ง ท่ีมอบเงินรายได้จากการจดัโครงการดงักลา่ว ให้แก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

ท่ีประชมุรับทราบ   
 

  ๕.๔ (ร่าง) ก าหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

 

       สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุทราบเร่ือง (ร่าง) ก าหนดการงาน
พระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้แจ้งก าหนดการงานพระราชทาน
ปริญญาบตัรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมี
ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบตัร ในวนัท่ี ๒๐ – ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ ณ อาคารใหม่สวนอมัพร  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๑๖/๒๕ 
 

ในการนี ้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จึงได้ก าหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ระหวา่งวนัท่ี ๑๖ – ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ ดงันี ้

วนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ อาคารรักตะกนิษฐ 
วนัท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ อาคารใหมส่วนอมัพร 
วนัท่ี ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ อาคารใหมส่วนอมัพร 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ ก าหนดการงานพระราชทานปริญญาบตัร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

 

 ประธานท่ีประชุมฯ ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมในงานพระราชทาน
ปริญญาบตัร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

           ๕.๕ กระบวนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

       สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุทราบ เร่ือง กระบวนงานการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้ออกประกาศเร่ือง การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฏีกา 
ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแตล่ะงาน และควรประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ ประกอบกบัมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เร่ือง การลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพ่ือ
ประชาชน (ก.พ.ร.) ในตวัชีว้ดัท่ี ๙ ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการรักษามาตรฐาน
เวลาการให้บริการนัน้ ในการนี ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้จัดท ามาตรฐานระยะเวลาในการ
ให้บริการเพ่ือลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ จ านวน ๕ กระบวนงาน ได้แก่ ๑) การให้ทุน
กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา ๒) การขอหนงัสือรับรองการเป็นนกัศึกษา ๓) การออกหนงัสือรับรองข้าราชการและ
หรือบุคลากร ๔) การบริการเบิกจ่ายด้านการเงินและหรือสวัสดิการข้าราชการ และบุคลากร (เร่ืองการ
ขอรับเงินสวสัดกิารคา่รักษาพยาบาล) และ ๕) การขออนญุาตใช้อาคารสถานท่ี เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ กระบวนงานการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จ านวน ๕ กระบวนงาน  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๑๗/๒๕ 
 

 ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้นัน้ สามารถด าเนินการได้จริง        
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม ่
 ๒. ขอให้อธิบายความแตกต่างของกระบวนงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กบั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตา่งกนัอยา่งไร 
 ๓. กระบวนงานการบริการเบิกจ่ายด้านการเงินและหรือสวสัดิการข้าราชการ ขัน้ตอนระยะเวลา
ตรวจสอบพร้อมท างบหน้าขออนุมตัิเบิกพิมพ์ฎีกา (ขบ. ๐๒) ส่งกรมบญัชีกลาง ใช้ระยะเวลา ๕๐ นาที 
และเสนอผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดีและรองอธิการบดีลงนาม ใช้ระยะเวลา ๑ วนั ๖ ชัว่โมง  ซึ่งการ
ท าเอกสารโอนเงินเข้าบญัชีผู้ขอรับเงินระยะเวลาขึน้อยู่กรมบญัชีกลาง ส่วนนีม้หาวิทยาลยัควรติดตามว่า
กรมบญัชีกลางได้ด าเนินการแล้วหรือยงั เพื่อเป็นข้อมลูในการตอบค าถามของผู้ รับบริการ 
 ๔. ขอให้ผู้ รับผิดชอบศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลยัอ่ืน แล้วน ามาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอ่ืนเป็นอย่างไร  เน่ืองจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่อนข้างจะถูกจับตาว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีศกัยภาพและประสิทธิภาพ 
ดงันัน้ การท่ีมหาวิทยาลยัทราบข้อมลูของท่ีอ่ืนน ามาเปรียบเทียบ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบันกัศกึษาด้วย  
 ๕. การประกาศระยะเวลาการด าเนินงานเม่ือประกาศแล้วผู้ปฏิบตัิส่วนมากไม่ทราบข้อมูลท่ี
ชดัเจน  จึงท าให้มีผลกระทบไปสู่การปฏิบตัิจะมีมาตรการอย่างไร  ในการประชาสัมพันธ์และท าความ
เข้าใจกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
 ๖. ระบบการน าเสนอกระบวนงานทัง้ ๕ กระบวนงาน ควรเป็นแนวทางเดียวกนั โดยเฉพาะ Flow 
Chart ควรปรับให้เป็นแบบเดียวกัน  โดยขอให้น ากระบวนงานท่ี ๕ ขัน้ตอนการขออนุญาตใช้อาคาร
สถานท่ี เป็นตวัอยา่งในการปรับ Flow Chart  
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ประธานอนุญาตให้นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร  ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบ ตวัชีว้ดัท่ี ๙ ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการรักษามาตรฐานเวลาการ
ให้บริการ ตอบค าถามและชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. รอบระยะเวลามาตรฐาน คือ ให้บริการได้จริงตามท่ีได้ประกาศให้ผู้ รับบริการได้ทราบ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะต้องเก็บจริงทุกรายการของผู้ รับบริการ ดังนัน้ หลักฐานทุกอย่างของ
กระบวนการและขัน้ตอนเป็นจริงตามท่ีเสนอไว้ทัง้หมด 
 ๒. กระบวนงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตวัชีว้ดัได้ระดบัคะแนนเตม็ คือ ๕ คะแนน  ซึง่กระบวนการดงักลา่วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการ
เปล่ียนเกณฑ์ของการเลือกกระบวนงาน และเกณฑ์ของการเก็บข้อมูล ปี คือ พ.ศ. ๒๕๕๒ การเลือก
กระบวนงานจะต้องเลือกให้ครอบคลุมกับ ๓ กลุ่มผู้ รับบริการ ในขณะท่ีปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะต้องเลือก



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๑๕)/๒๕๕๓ ๑๘/๒๕ 
 

กระบวนงาน ไมเ่ลือกตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด ก็ต้องเลือกตามกระบวนงานท่ีเคยลดรอบได้ตัง้แตร้่อยละ ๓๐ 
ขึน้ไป ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ หรือไม่ก็เลือกกระบวนงานใหม่ในการเก็บข้อมูลปี   
พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจะต้องเก็บทุกรายตามท่ีด าเนินงานจริงระยะเวลา ๙ เดือน (มกราคม – 
กนัยายน) ในขณะท่ีปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เก็บเพียง ๓๐ ราย ดงันัน้ จงึมีความแตกตา่งจากการด าเนินงานปีท่ีผา่นมา 
  

 ท่ีประชมุรับทราบ  
 

     ๕.๖  รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
   ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 

       สรุปเร่ือง  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุทราบ เร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒  ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ได้จดัประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐  - 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ นัน้ ในการนี ้ส านกังานสภามหาวิทยาลยัได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงั
หนว่ยงาน จ านวน ๔ หนว่ยงาน ดงันี ้
   หนว่ยงานท่ีได้รับทราบและน าข้อเสนอแนะไปปฏิบตัใินปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 
   ๑. ส านักกิจการพิเศษ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของส านกักิจการพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒) 
   ๒. กลุ่มงานประกันคุณภาพ เร่ือง แผนปรับปรุงคุณภาพตามรายงานผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในและภายนอก ปีการศกึษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
   หน่วยงานท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ          
สภามหาวิทยาลยั คือ 
   ๓. กองนโยบายและแผน เร่ือง การทบทวนปรับค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัดใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้แนะน าให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควร
ตรวจสอบตวัชีว้ัดแต่ละตวัอีกครัง้ ได้แก่ ตวัชีว้ัดท่ี ๒๐, ๒๑, ๒๓, ๒๖, ๔๐ และ ๔๙  รวมถึงการจัดท า
เอกสารแสดงอัตราการเพิ่มและลดของค่าเป้าหมายเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กับปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ ทัง้ในภาพรวมและแตล่ะตวัชีว้ดัเพ่ือให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
   ๔. กองบริหารงานบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มหาวิทยาลยัรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ ไ ด้ รับการต่อเวลาราชการ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม                    
สภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓  
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   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒ วนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 
 

 ท่ีประชมุ มีข้อเสนอแนะว่า การติดตามงานจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัให้ข้อเสนอแนะไปยงั
หน่วยงานต่าง ๆ ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว้ด้วย  และหน่วยงานใดท่ีขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ควรต้องตดิตามเป็นคราว ๆ จะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ และให้ผู้ เก่ียวข้องน าข้อเสนอแนะของกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป   
 

     ๕.๗ รายงานผลการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมทราบ เร่ือง  รายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วย หนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดตัง้ขึน้โดยการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดุสิต ว่าด้วย การจัดตัง้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทัง้นี ้
ข้อบงัคบัดงักลา่วได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินทกุสิน้ปี  โดยหน่วยบม่
เพาะวิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญา ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    
ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ดงักล่าวแล้ว  ในการนี ้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญา ได้จดัท าผลการด าเนินงาน   
ซึ่งประธานได้มอบหมายให้ นางสาวภาชกร  ป่ินน้อย  ผู้ จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา น าเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุโดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

  ความเป็นมา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ริเร่ิมโครงการจัดตัง้หน่วยบ่ม

เพาะวิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญา ในเดือนเมษายน ๒๕๔๘ และได้สนบัสนนุงบประมาณจนถึง
ปัจจุบนั รวมทัง้สิน้ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเดือนเมษายน ๒๕๕๐ สกอ. สนับสนุนงบประมาณในการ
จดัตัง้โครงการหน่วยจดัการทรัพย์สินทางปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office หรือ 
TLO) ซึ่งมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้รับคดัเลือกจาก สกอ. ให้เป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัราชภฏั ใน
การด าเนินงาน และได้รับงบสนบัสนุนจนถึงปัจจุบนั ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท  ประกอบกับสภามหาวิทยาลยัให้
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การรับรองการจัดตัง้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ มีฐานะเป็นหนว่ยงานในก ากบัของมหาวิทยาลยั ขึน้ตรงตอ่อธิการบดี  

  การเช่ือมโยงกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและทรัพย์สินทางปัญญา จะ
บริหารจัดการและการด าเนินงานเน้นในเร่ืองของการแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสงวนให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวตักรรมการน ามาใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการ  ซึ่งมีแหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน การศึกษาผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีศกัยภาพเชิงพาณิชย์  โดยน าผลงานจากสถาบนัวิจยัพฒันาท่ีรวบรวมผลงานของ
คณะ หลกัสตูรวิชา ศนูย์การศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  และน าองค์ความรู้ทัง้หลายมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ การสร้างประโยชน์ต่อชุมชนบนพืน้ฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้าง
นวตักรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ความรู้การสร้างความตระหนกั และการ
คุ้มครองสิทธ์ิในการน าทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี นวตักรรมของมหาวิทยาลยัไปใช้ประโยชน์   

  ตัง้แตห่น่วยงานได้รับนโยบายจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
มาด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณรวมทัง้สิน้ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่ง
งบประมาณในการด าเนินโครงการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๒,๙๐๘,๐๐๐ บาท และได้รับการสนบัสนนุจากส านกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นจ านวนเงิน ๒๘๔,๕๐๐ บาท การรับโครงการวิจยัผลิตภณัฑ์แปรรูป
จากข้าว จากอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร  จ านวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารส านักงาน เป็นเงิน ๖๙๑,๕๐๐ บาท รวม
งบประมาณคงเหลือและดอกเบีย้ธนาคาร และมีงบประมาณในการด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมเป็น
จ านวนเงิน ๙,๖๒๘,๐๙๘.๐๗ บาท   ซึง่คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานหน่วยบม่เพาะวิสาหกิจในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ ๒,๙๘๖,๐๓๐.๓๓ บาท ดังนัน้ งบประมาณคงเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวนเงิน 
๖,๖๔๒,๐๖๗.๗๔  บาท  

คา่ดชันีวดัผลการด าเนินงานและเป้าหมายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้แก่ การจดั
สมัมนาให้ความรู้  การจดังานแสดงนิทรรศการ กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ การจดัฝึกอบรมแผนธุรกิจ และการ
จดักิจกรรมชมรมนกัศึกษา การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เช่น โครงการน า้พริกเผาไตปลาส าเร็จรูป ตรา
สินค้า “ครูพร” และโครงการขนมขบเคีย้วจากข้าวชนิดแท่ง   โครงการผลิตภัณฑ์น า้มันสมุนไพรคลาย
กล้ามเนือ้  โครงการผลิตภณัฑ์แปรรูปจากมะยงชิด  โครงการผลิตภณัฑ์แปรรูปจากมงัคดุ และโครงการน า้ยา
ท าความสะอาดท่ีมีสว่นผสมจากสารสกดัธรรมชาต ิ 

ค่าดชันีวดัผลการด าเนินงานและเป้าหมาย ของส่วนงานจดัการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ การจดสิทธิบตัร และอนสุิทธิบตัรตา่ง ๆ 
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 หนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญามีกิจกรรมในปีพ.ศ. ๒๕๕๒  
เช่น จัดนิทรรศการ จัดบูธแสดงผลงาน และท าการประชาสัมพันธ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ณ ศนูย์
การศกึษา ศนูย์ชลบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  รวมทัง้การจดัสมัมนา เร่ือง “การส่ือสารสาธารณะ
เพ่ือพฒันาธุรกิจ” ให้กบับคุลากรนกัศกึษาและผู้ประกอบการ โดยได้รับงบสนบัสนนุจากส านกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน ๑๓๔,๕๐๐ บาท พิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน โดยการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วย
ด าเนินการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้กบัผู้ประกอบการของ UBI มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบรีุ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยบม่เพาะ
วิสาหกิจและจดัการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต มีความโดดเด่นทางด้านอาหาร  แต่จากข้อมูลท่ีมี
ด้านอาหารค่อนข้างน้อย  ขอฝากให้มหาวิทยาลยัติดตามซึ่งอาจจะมีคณาจารย์ท่ีท าวิจยัด้านอาหาร แต่
มหาวิทยาลยัไมท่ราบ หรือไมมี่โอกาสด าเนินการ  

๒. ขอให้ผู้ รับผิดชอบจดัท า Flow Chart ท่ีเก่ียวกบั Work Flow เน่ืองจากการจดัการทรัพย์สิน
ทางปัญญามีระยะเวลาคุ้มครองตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยู่ เช่น ลิขสิทธ์ิ คุ้มครอง ๕๐ ปี สิทธิบัตร
สิ่งประดิษฐ์ คุ้มครอง ๒๐ ปี และสิทธิบตัรการออกแบบ คุ้มครอง ๑๐ ปี ดงันัน้ ควรมีการติดตาม ก ากับ 
และดแูลเพื่อด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
 ๓. งบประมาณท่ีหนว่ยงานได้รับจาก สกอ.  จ านวนเงิน ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท  ซึง่จะมีคา่ใช้จา่ย 
เกิดขึน้ ท าให้งบประมาณลดลงเร่ือย ๆ  ซึ่งขณะนีมี้งบประมาณคงเหลือ ๖,๖๔๒,๐๖๗.๗๔ บาท  
หน่วยงานได้มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือให้มีรายได้เพิ่มเติมเ ข้ามา หรือได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก สกอ. เพิ่มเตมิหรือไม ่ 
 ๔. ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีผ่านมา การปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต เม่ือเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอ่ืนเป็นอย่างไร และการได้รับการยอมรับในระดบัธุรกิจ
เอกชนเป็นอยา่งไร 

๕. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกฎเกณฑ์หรือแนวทางไว้อย่างไร เก่ียวกับผลตอบแทนในกรณีท่ี
มหาวิทยาลยัท าให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้  
 ๖. ขอให้ดเูร่ืองแผนบริหารความเส่ียงไว้ด้วย เพราะอาจจะเกิดปัญหาในเร่ืองการถกูฟ้องร้อง 
หรืออะไรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้ด้วย  
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 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. อุตสาหกรรมอาหารเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย  จากการด าเนินงานจะมี
รายละเอียดเก่ียวกบัอาหารมากพอสมควร เช่น น า้พริกไตปลา การแปรรูปมะยงชิด และการแปรรูปมงัคดุ 
จะท าในลกัษณะของอาหารท่ีมีมลูค่าเพิ่ม  ในการแปรรูปดงักล่าวมหาวิทยาลยัมีศกัยภาพท่ีจะน ามาท า 
เน่ืองจาก ศนูย์การศกึษาสพุรรณบรีุ  ขณะนีก้ าลงัด าเนินการปรับปรุงห้องเพ่ือการผลิตและแปรรูปอาหาร 
 ๒. หนว่ยบม่เพาะฯ ได้จดัท าฐานข้อมลูเก่ียวกบัผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั   
ซึ่งมีผู้ เช่ียวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีความรู้เก่ียวกับ IP Audit  ให้ค าแนะน าในการจดัท า
ข้อมลูทรัพย์สินทางปัญญาตา่ง ๆ 
 ๓. ข้อมลูรายได้ จะมีอีกส่วนหนึ่งท่ียงัไม่ได้รับจาก สกอ. จ านวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนีร้อ
การเบิกจ่ายอยู่จะได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทัง้ได้ย่ืนโครงการ SMEs ท่ีเน้นในการพฒันาเทคโนโลยี
นวตักรรม  และขอการสนบัสนนุจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ
งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนีร้อผลการพิจารณาอยู่   รวมถึงโครงการท่ีเสนอไป
ยงัส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  ส านกังานพฒันาผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีจะให้ทุนสนบัสนุน
การวิจยั  และจะมีการเปิดให้บริการบคุคลภายนอก โดยเก็บอตัราคา่บริการ เช่น การด าเนินการย่ืนค าขอ  
ข้อมูลทางปัญญา หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรของ
หนว่ยงานก าลงัศกึษาเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด และตอ่ไปกรณีการ
สอบขึน้สิทธิบตัร สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการเร่ืองของการจดทะเบียนสิทธิบตัร   
ตา่ง ๆ โดยมีผู้ เช่ียวชาญจากหนว่ยงานของภาครัฐมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานกฎหมาย ซึ่งได้เตรียมแผน
ไว้ว่าจะเสนอรายช่ือต่อตัวแทนสิทธิบัตรของหน่วยเข้าไปเพ่ือจะเป็นผู้ ตรวจสอบความถูกต้ องและมี
อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญมาดแูล ก็จะเป็นรายได้หนึง่ท่ีหนว่ยบม่เพาะฯ ได้วางแผนไว้ในอนาคต  
 ๔. หนว่ยบม่เพาะฯ ได้ท าความร่วมมือกบัส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
(สสว.)  ซึ่ง ส านักงานส่งเสริมฯ ได้เห็นความเช่ียวชาญในการพัฒนาธุรกิจอาหารของมหาวิทยาลัย         
ซึ่งขณะนีไ้ด้ส่งผู้ ประกอบการธุรกิจอาหารเพ่ือช่วยส่งเสริมหรือพัฒนา จ านวน ๑๕ ราย ซึ่งสามารถ
เช่ือมโยงโดยการน าผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างธุรกิจใหม่ได้ เช่น โครงการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวท่ีมหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยจากอุตสาหกรรม จั งหวัดพิจิตร  และมี
ผู้ประกอบการขอผลงานนีไ้ปท าธุรกิจ ซึ่งมีโรงงานอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา โครงการแปรรูปมะยงชิด       
ท่ีผู้ประกอบการทราบว่ามหาวิทยาลยัมีผลงานวิจยัด้านนีอ้ยู่และต้องการได้ผลงานท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีมี
ความแตกต่างและหลากหลาย  หน่วยบ่มเพาะฯ มุ่งหวงัให้มหาวิทยาลัยเป็นฐานการผลิตซึ่งได้เตรียมการ
เพ่ือสง่เสริม และพยายามผลกัดนั เพ่ือน างานวิจยัของมหาวิทยาลยัไปใช้ประโยชน์  
  ๕. รายได้ของหน่วยบ่มเพาะในอนาคตนอกเหนือจากใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และองค์
ความรู้ต่าง ๆ แล้ว  การท าสญัญาจะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์หลังจากท่ีผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจได้ 
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เป็นอย่างดีแล้ว แต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันและเม่ือด าเนินการได้แล้ว  มีผลประโยชน์และการแบ่ง
ผลประโยชน์อย่างไร เช่น การแบ่งผลประโยชน์ให้กับอาจารย์ผู้ประดิษฐ์คิดค้น  นอกเหนือจากนัน้ถ้า
มหาวิทยาลัยมีความสนใจ อาจจะมีส่วนร่วมในธุรกิจตรงนัน้อีกด้วย ซึ่งข้อก าหนดเดิมได้ตกลงกันว่า 
มหาวิทยาลัยต้องการท่ีจะพัฒนาให้เป็นผู้ ประกอบการหรือเกิดธุรกิจจากองค์ความรู้มากกว่า และ
มหาวิทยาลยัมีสิทธ์จะเข้าร่วมธุรกิจได้ไมเ่กิน ร้อยละ ๓๐ หนว่ยบม่เพาะฯ ของบางมหาวิทยาลยัน าผลงาน
ไปด าเนินการในรูปแบบธุรกิจท่ีคอ่นข้างจะเป็นรูปธรรม 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ และให้ผู้ เก่ียวข้องน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการ
ด าเนินงานตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

๖.๑ การก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ 
และจะให้ปฏิบัตงิานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง รองศาสตราจารย์มยุรี  เจริญทรัพย์  ผู้ แทนคณาจารย์  ได้แจ้งท่ีประชุมเร่ือง   
การพิจารณาการก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให้
ปฏิบตังิานตอ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมค่วรระบช่ืุอลงไป และลงความเห็นว่าไม่สอดคล้องกับ
อตัราก าลงัท่ีเป็นสาขาขาดแคลนและเป็นความต้องการของมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ก าหนดจ านวนและตวับุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบตัิงานต่อ  ควรจะ
เสนอในท านองว่า คณะกรรมการฯ ได้ประชุมแล้วไม่มีศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ท่านใดท่ี
เกษียณอายรุาชการ  สอดคล้องกบัอตัราก าลงัท่ีขาดแคลน  ขอให้รายงานเพียงเทา่นี ้
 

 นายนิคม  กฤษณรังคณุ  ในฐานะประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวั
บุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ  ได้ชี แ้จงเพิ่มเติมแทน
คณะกรรมการดงันี ้

 ๑. คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  โดยน าหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และกรอบ
อตัราก าลงัสายผู้สอน ระยะเวลา ๕ ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ กบักรอบอตัราก าลงัและเกณฑ์
การพิจารณาอตัราก าลงัของบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และกรอบอตัราก าลงั ระยะเวลา ๑ ปี 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
 ๒. รูปแบบและขัน้ตอนการด าเนินการ ท่ีน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยันัน้ เป็นรูปแบบเดิมและมี
ข้อมูลเช่นเดียวกับท่ีเสนอมา ตลอดระยะเวลา ๔ ปี เช่น มีรายช่ือผู้ ท่ีจะเกษียณอายุราชการ กรอบ
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อตัราก าลงัเป็นต้น ซึ่งท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัก็ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีข้อทกัท้วงและข้อเสนอแนะ
ใด ๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ จึงเห็นว่าผลการพิจารณาท่ีคณะกรรมการฯ น าเสนอมานัน้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ธรรมแล้ว 
 อนึง่ ส าหรับการอภิปรายของกรรมการท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัว่าสมควรจะมีหรือไม่มีรายช่ือ
ผู้ เกษียณอายุราชการ ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการระดบัศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์เสนอต่อท่ี
ประชมุนัน้ สมควรเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ชดุตอ่ไป 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบ 

   

   ๖.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประสานเร่ืองการด าเนินงาน 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 

 สรุปเร่ือง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี  ได้หารือท่ีประชมุว่า  ตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ประสานมาในเร่ืองการด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเกิดขึน้
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ เ ป็น เ ร่ือง ท่ีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ให้การพิจารณาตัดสินโดย                        
สภามหาวิทยาลยัของแตล่ะแห่ง ซึ่งในบางเร่ืองนัน้ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษามิได้มีหน้าท่ีใน
การพิจารณาตดัสิน มหาวิทยาลยัจึงได้หารือกับฝ่ายกฎหมายว่า ควรจะต้องน านโยบายเก่ียวกบับทบาท
อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย โดยจะน า ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ                     
สภามหาวิทยาลยัโดยเฉพาะมาเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบและเป็นการทบทวนบทบาท อ านาจหน้าท่ี
ของสภามหาวิทยาลยั 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ รับทราบ การทบทวนบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั  
 

 ๖.๓ การส่งอัตราก าลังท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ไปเป็นอาจารย์สอน 
 

 สรุปเร่ือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอท่ีประชุมว่า การส่งอัตราก าลังท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีไปเป็นอาจารย์สอนตามคณะต่าง ๆ นัน้ ขอให้ผู้บริหารยึดตามแผนอตัราก าลงัสายผู้สอน และ
กรอบอตัราก าลงัและเกณฑ์การพิจารณาอตัราก าลงัของบณัฑิตวิทยาลยัด้วยว่า เป็นสาขาท่ีขาดแคลน
หรือไม ่ ไมค่วรเลือกปฏิบตั ิขอให้มีมาตรฐานเดียวกนั  
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
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