
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๑๑(๒๕)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๖ พฤศจกิายน  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายกสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา  
๕. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
   มหาวิทยาลยั  กรรมการสภา 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๐.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๓. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑.   ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๒.   นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๓. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. นายวชัรกิต ิ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิตติมา เทียมบญุประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ดร.สวุมาลย์ มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๓. อาจารย์กิตติศกัดิ ์ วสนัตวิงศ์ ผู้จดัการโครงการโรงสีข้าว 
๔.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๕. นางจนัทรา เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๖. นางวาสนา บณุยทตั เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

   ประธานท่ีประชมุ มอบหมายให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งเร่ืองประธาน
แจ้งท่ีประชมุทราบ โดยมีระเบียบวาระดงันี ้ 
 

  ๑.๑ โครงการสวนดุสิต รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน า้ท่วม 
 

 สรุปเร่ือง ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี เสนอท่ีประชมุเร่ือง 
โครงการสวนดสุิต รวมใจ ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัน า้ทว่ม โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 
    ตามท่ี ประชาชนในหลายพืน้ท่ีของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากอทุกภยั ท า
ให้มีความต้องการสิ่งของอปุโภค บริโภค ยารักษาโรคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต ในฐานะองค์กรทางการศึกษา มีภารกิจส าคัญในการบริการวิชาการแก่สั งคม ประกอบกับ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มีวิทยาเขตสพุรรณบรีุตัง้อยู่  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการบรรเทาทกุข์และช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย และข้อมูลท่ีประชาสมัพนัธ์ได้ไปส ารวจหาข้อมูลผู้ประสบภัยน า้ท่วมท่ีความ
ช่วยเหลือไปไม่ถึง  มหาวิทยาลยัจึงไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัน า้ท่วม ณ ต าบลวดัโบสถ์ อ าเภอบางปลาม้า 
จงัหวดัสุพรรณบรีุ  ซึ่งมีประชากร ๑,๒๐๐ หลงัคาเรือน มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตให้ความช่วยเหลือ 
๓๕๐ หลังคาเรือน  โดยมีผู้ มารับของท่ีวัดโบสถ์  ส าหรับผู้ ท่ีออกจากบ้านไม่ได้จะไปมอบให้ถึงท่ีบ้าน       
ในการด าเนินการได้รับการสนบัสนนุจากอธิการบดี ข้าวจากโรงสีข้าว น า้ด่ืมจากน า้ด่ืมดสุิตา ขนมจากโฮม
เบเกอร่ี  และบุคลากรมหาวิทยาลยั ได้ไปประกอบอาหารให้รับประทาน ซึ่งเป็นการเน้นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ  
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  ๑.๒ การเปิดศูนย์ไทยศึกษา 
 

 สรุปเร่ือง นายนิคม  กฤษณรังคณุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การ
เปิดศนูย์ไทยศกึษา โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้จัดตัง้ศนูย์ไทยศึกษาโดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตกับมหาวิทยาลัยครูกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพิธีเปิด
ศนูย์ไทยศกึษาในวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นัน้ กรรมการสภามหาวิทยาลยัและผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
ได้ไปร่วมเปิดงานพิธีดงักล่าว ได้แก่ นายนิคม  กฤษณรังคุณ คุณอรสา คุณวฒัน์  ดร .จักรพรรดิ  วะทา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลัง่  รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ รองศาสตราจารย์
เทือ้น  ทองแก้ว  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกูล  รองศาสตราจารย์ ดร .ชวนี ทองโรจน์               
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์  และอาจารย์ธนาศริิ  ช าระอ ่า  ซึ่งในวนัเปิดงานมีบคุคลส าคญั
หลายทา่น ได้แก่ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และในพิธีเปิดมีการแสดงทัง้ของ
นกัศึกษาจีน และนกัศึกษาไทย และเย่ียมชมห้องนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของไทย และห้อง
นิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับจีน เพ่ือให้เห็นความสมัพันธ์ของทัง้สองฝ่าย มีการสาธิตวิธีการแกะสลกัผลไม้ 
การเย็บปักถักร้อย และการประกอบอาหารประเภทขนมหวาน รวมทัง้กิจกรรมการประกวด speech     
การพดูภาษาไทยของนกัศกึษา ซึง่นกัศกึษาให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก  
   จากการร่วมพิ ธี เ ปิดงานศูนย์ไทยศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

๑. ขอให้มีการสนบัสนนุและผลกัดนัหวัหน้าศนูย์ไทยศกึษา ให้มีบทบาทชดัเจน 
มากขึน้ เน่ืองจากจะต้องเป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยั  

๒. ควรมีการอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับการประสานงานกับต่างประเทศ     
แก่บคุลากรของมหาวิทยาลยั 

๓. ควรมีการศกึษาวิจยัวิธีการเรียนการสอนภาษาไทยของนกัศกึษาจีนวา่มีวิธีการ  
อยา่งไร ท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้คอ่นข้างดีมาก  โดยท่ีมีระยะเวลาเรียนไมเ่กินหนึง่ปี 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๑.๓ ตอบข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัตหิน้าที่ของรองอธิการบดีที่เกษียณอายุ 
ราชการ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอเร่ือง ตอบข้อหารือเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายรุาชการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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   ด้วยรองศาสตราจารย์มยุรี  เจริญทรัพย์  ได้มีหนังสือหารือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับการปฏิบตัิหน้าท่ีรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการว่าจะยงัคง     
มีสิทธิด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารได้หรือไม่ นัน้ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา พิจารณาแล้วเห็น
ว่า ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดว่า “ให้สภา
มหาวิทยาลยัแต่งตัง้รองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้ มีคณุสมบตัิตามมาตรา ๒๙” และ
ความวรรคสามก าหนดว่า “เม่ืออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย” นอกจากบทบญัญัติดงักล่าวแล้ว กฎหมายมิได้บญัญัติการพ้นจากต าแหน่งโดยผลของ
กฎหมายไว้ ดงันัน้ เหตท่ีุเกษียณอายรุาชการจึงมิได้เป็นเหตใุห้ผู้นัน้จะต้องพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี
แตอ่ยา่งใด 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๑.๔ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาตปิระจ าปี ๒๕๕๓ “อุดมศึกษาร่วมสร้าง 
ประเทศไทยน่าอยู่”  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ขอเชิญประชุมวิชาการ
ระดบัชาตปิระจ าปี ๒๕๕๓ “อดุมศกึษาร่วมสร้างประเทศไทยนา่อยู”่  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๓ “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายในการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ซึ่งมีประเด็นส าคญัของระบบการศกึษาและการเรียนรู้
ท่ีต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน ๔ ประการหลกั คือ ๑) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ๒) พฒันาคณุภาพครูยุค
ใหม่ ๓) พฒันาคณุภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ ๔) พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการใหม่ เพ่ือเป็น
การผนึกก าลงัการบริหารจดัการปัญญาและทรัพยากรท่ีมีอยู่ทัง้ในหน่วยงาน สถาบนัอุดมศึกษา และภาคส่วน
ตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในระบบอดุมศกึษาไทย ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเข้าร่วมประชมุโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทัง้สิน้ โดยสามารถลงทะเบียน 
เข้าร่วมงานล่วงหน้าทางเว็บไซต์  http://lms.thaicyberu.go.th/chec/register.asp ได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไปจนถึง
วนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 
 
 
 

http://lms.thaicyberu.go.th/chec/register.asp%20ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่%20๗%20ธันวาคม%20๒๕๕๓
http://lms.thaicyberu.go.th/chec/register.asp%20ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่%20๗%20ธันวาคม%20๒๕๕๓
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  ๑.๕ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยคณะกรรมการ “ท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ” 
(ทกสท) ซึง่เป็นองค์กรเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการจดัตัง้ “สมาคมสภามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย” (สสมท) 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะจัดประชุมทางวิชาการ เร่ือง 
“บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการพฒันาอดุมศกึษาของชาติ” ขึน้ในวนัท่ี ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักส่ี กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของ 
ทกสท ซึ่งจะเป็นการด าเนินการท่ีตอ่เน่ืองไปสู่การเปล่ียนแปลงไปเป็น สสมท และเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชุม
ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ได้ทราบและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของอดุมศกึษาไทย
รวมทัง้ปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีเป็นสิ่งท้าทายและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศึกษาในอนัท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การประชุมดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของสภามหาวิทยาลยั  จงึขอเชิญนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลยั เข้าร่วมกิจกรรม
ในครัง้นี ้เพ่ือรับฟังข้อมูลและความรู้อนัเป็นประโยชน์ รวมทัง้เพ่ือแลกเปล่ียนทศันะและประสบการณ์กับ
นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตา่ง ๆ อนัจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมตอ่การพฒันาอดุมศกึษา
ของชาติตอ่ไป ในการนี ้ได้ก าหนดค่าลงทะเบียนเป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท ซึ่ง ทกสท ก าลงัด าเนินการเพ่ือขอ
อนุมตัิให้ผู้ เข้าประชุมสมัมนาเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวนัลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมประชมุได้ 
 

 ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเข้าร่วมประชมุวา่ มหาวิทยาลยัควรมีการรวบรวมเอกสาร และ
สรุปเป็นประเดน็ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัได้รับทราบ เช่น การประชมุ “บทบาทของสภามหาวิทยาลยั
ในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ” มีการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง และอิทธิพลของอาเซียนท่ีได้ท าความ
ร่วมมือไว้ และเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยัมีอะไรบ้าง 
  

ท่ีประชมุรับทราบ  ขอให้มหาวิทยาลยัจดัผู้แทนไปร่วมประชมุ และผู้แทนสามารถท่ีน าเสนอในท่ี
ประชมุได้ 

 

  ๑.๖ การน าเสนอผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเ ร่ือง การน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยได้หารือกับคณะผู้ บริหาร และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ในการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับคณะได้น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่า
หนว่ยงานตา่ง ๆ มีวตัถปุระสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมทัง้
ปัญหา อปุสรรคต่อการด าเนินงาน นัน้  ในการนี ้ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๓ และ
แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายตวัชีว้ัด ๑๒ ตวัชีว้ัด และด าเนินโครงการทัง้สิน้ ๑๖ โครงการ    
โดยใช้งบประมาณเป็นจ านวนทัง้สิน้ ๑๘๒,๑๑๘,๘๔๖.๑๒ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หม่ืนแปดพนัแปดร้อยส่ีสิบหกบาทสิบสองสตางค์) ผลการด าเนินงานครบทัง้ ๑๖ โครงการ คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การด าเนินงานของส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทัง้ขอรับฟังความคดิเห็นจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินการดงันี ้ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี ปฏิบตัิพนัธกิจ
หลัก ๔ ประการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ ๑) จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้การ ๒) ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ๓) มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ และ ๔) ให้บริการด้านธุรกิจวิชาการ โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีเป็น
จดุมุง่หมายเดียวกนั คือ เป็นองค์กรมุ่งคณุภาพท่ีเป็นเลิศ  และจากการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ภายใต้กรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั พร้อมกับได้น าเสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตวัชีว้ดั และโครงการ เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินของส านกัฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้สิน้ ๓ ยทุธศาสตร์ 
ดงันี ้    
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การใช้บริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สง่เสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และสร้างนวตักรรม และเครือขา่ยความร่วมมือกบัภาคเอกชนเพ่ือน าไปสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนกับ
การจดัการเรียนการสอนด้านสงัคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างความเข้าใจและความภูมิใจในคณุคา่
วฒันธรรมองค์กรและการบริหารจดัการเชิงคณุภาพสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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   การด าเนินงานตามกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้หมด ๑๒ ตวัชีว้ดั และด าเนินโครงการทัง้สิน้ ๑๖ โครงการ  โดยใช้งบประมาณ 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ ๑๘๒,๑๑๘,๘๔๖.๑๒ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพนัแปด
ร้อยส่ีสิบหกบาทสิบสองสตางค์) ผลการด าเนินงานครบทัง้ ๑๖ โครงการ คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   จากผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการ
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 
และปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและข้อเสนอแนะ ภายใต้กรอบการด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ตอ่ไป    
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. ควรจดัโครงการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ให้กบักรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือเข้ารับการอบรม 
๒. ห้องสมดุมีหนงัสือจ านวนคอ่นข้างน้อย ส านกัวิทยบริการฯ ควรจะมีการกระตุ้นให้แตล่ะคณะ 

ได้เสนอหนงัสือท่ีต้องการเข้ามาโดยการไปพบอาจารย์ประจ าหลกัสตูรหรือประธานหลกัสตูร         
๓. ขอให้น าเนือ้งานมาแจกแจงตามประเดน็ยทุธศาสตร์ หรือเป้าหมาย เชน่ เพ่ือการศกึษาตลอด 

ชีวิต เพ่ือการบริการเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการตลอดเวลา  และน าลงใน
บทสรุปผู้บริหาร 

๔. หน้า ๗๒ ตวัชีว้ดั ๑๓ ตวั ท่ีน าเสนอปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ขอให้เพิ่ม ปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๑  
ด้วย เพ่ือให้เห็นผลวา่เดมิอยา่งไรและพฒันาอยา่งไรบ้าง    

๕. หน้า ๖๖ โครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชา ๕ ธนัวามหาราช” เป็นเร่ืองท่ีแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคณุของพระองค์ ในส่วนนีย้ังมีกิจกรรมอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยให้
ความร่วมมือ เช่น เทียนชยั โคมเทียน ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทัง้นกัศกึษา จ านวน ๕๐๐ คน เดิน
แจกเทียนให้กับประชาชนทัว่ไปท่ีมาร่วมงาน  และการรับเสด็จของนกัศึกษา ในส่วนนีค้วรน ามาเผยแพร่
ด้วย  ซึง่ในการเตรียมงานควรจะมีการประชาสมัพนัธ์ 
 ๖. ขอให้ส านักวิทยบริการฯ เป็นศูนย์ให้ความรู้ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
บคุคลภายนอก เน่ืองจาก มีข้อมลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสารสนเทศคอ่นข้างมาก ควรมีการติดตาม
และแจ้งให้ทราบ หรือจัดงานปาฐกถา ช่วงระยะเวลาหกเดือนโลกได้มีการพัฒนาไปเพียงใด โดยการ
รวบรวม และน าเสนอเป็นระบบ ท าให้เป็นองค์ความรู้หนึง่ 
 ๗. ในภาคเรียนท่ี ๑ นกัศกึษายงัไมไ่ด้รับการแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา  และหนงัสือก็ยงัได้รับไม่
ครบทุกคน  ดงันัน้ หนังสือวิชาพืน้ฐานของภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  ควรมีการจัดซือ้ส ารองไว้
ประมาณ ๑๐ ชดุ เพ่ือให้นกัศกึษามีไว้ศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 
 ๘. หน้า ๗ งบประมาณการด าเนินการ กิจกรรมท่ี ๔ อบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงานให้กับ
หน่วยงานภายนอก งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามโครงการ ๒๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 
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๒๒,๓๒๐ บาท เม่ือเปรียบเทียบกันลดลงเกือบคร่ึง ดงันัน้ ควรจะก าหนดเป้าหมายเพ่ือเปรียบเทียบกับ
งบประมาณเพื่อให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  
 ๙. หน้า ๓๐ งบประมาณด าเนินการ เป็นงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิตามโครงการ หลงัจากท่ีได้มี
การจดัซือ้จดัจ้างแล้วใช่หรือไม่ หรืองบประมาณท่ีได้รับตามแผนท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจาก งบประมาณท่ีจ่ายจริง 
จ านวนเงินเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับอนมุตัิ 
  

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน อธิการบดี และผู้ ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  เทียมบุญ
ประเสริฐ  ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. การจัดอบรมส านักวิทยบริการฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะด าเนินการจัดอบรมให้
กรรมการสภา 
 ๒. การแจกคอมพิวเตอร์พกพาให้กบันกัศึกษาท าให้นกัศึกษาลดจ านวนการใช้ห้องปฏิบตัิการลง 
ท าให้มหาวิทยาลยัสามารถรับงานจากหนว่ยงานภายนอกได้ 
 ๓. งบประมาณด าเนินการท่ีได้รับอนุมัติยอดจริง คือ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)      
แตก่ารด าเนินงานจะด าเนินงานเป็นชว่งซึง่จะใช้งบประมาณจริง ๒,๗๗๓,๖๓๕ บาท 
 ๔. การสัง่ซือ้หนงัสือมหาวิทยาลยัพยายามหลีกเล่ียงการสัง่ซือ้หนงัสือ เน่ืองจากว่า นกัศกึษาได้รับ
เอกสารค าสอนทกุวิชาท่ีเรียน เอกสารค าสอนจะระบขุ้อมลูท่ีสามารถหาศกึษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ตา่ง ๆ 
ซึง่มหาวิทยาลยัได้จดัหาซอฟต์แวร์มารองรับข้อมลู  การสัง่ซือ้หนงัสือเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับการบริการ
นัน้ด าเนินการได้ยากเน่ืองจากพืน้ท่ีห้องสมุดมีจ ากัดไม่เพียงพอกับการรองรับหนงัสือ ปัญหาขณะนีอ้ยู่ท่ี
อาจารย์ผู้ สอนไม่ส่งข้อมูลผ่านระบบมากเท่าท่ีควร ซึ่งการสัง่ซือ้เป็นการสัง่เฉพาะบุคคลไม่ได้สัง่ซือ้เพ่ือ
บริการนกัศึกษา และหนังสือเม่ือใช้ไปแล้ว ๓ ปี ก็ล้าสมยัต้องสัง่ซือ้ใหม่ ซึ่งในส่วนนีม้หาวิทยาลัยไม่มีท่ี
จดัเก็บ   
 

 มติ  ท่ีประชุม รับทราบ และมอบให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าข้อสงัเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาในการด าเนินงานตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ี ได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓  
เม่ือวนัท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยั จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุ 
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 มต ิ ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๙ 
ตลุาคม ๒๕๕๓  โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๙  การพิจารณา ในส่วนของข้อความควรใส่ เคร่ืองหมาย “---“ 
ข้อความเดิม และข้อความใหม่  และ มติท่ีประชุม ให้เพิ่ มเติม “โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ
ข้อสงัเกต” 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

  ๓.๑ รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ครัง้ท่ี ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  

 

สรุปเร่ือง ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตได้จดัประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๐
(๒๔)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไป
ยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี ้
    การประชุม ครั้งที่  ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓ หน่วยงานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๒ หน่วยงาน ดังนี ้

๑. โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต 
ละอออทุิศ  

๒. คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัเร่ือง 
รายงานผลการด าเนินงานและผลการตรวจสอบประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี  และคณบดีของ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – 
๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 

 การประชุม ครั้งที่  ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓ หน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน ๒ หน่วยงาน ดังนี ้ 
 ๑. ส านกังานวิเทศสมัพนัธ์ เร่ือง แผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. กองกฎหมาย เร่ือง ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย สภาคณาจารย์  
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ,ว่าด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ,ว่าด้วย กรรมการสภา-
มหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๓  

 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
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๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพเิศษ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการโรงสีข้าว ส านกักิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 
   ด้วยโครงการโรงสีข้าว ได้ร่วมมือกบัเกษตรกร และส านกังานจดัรูปท่ีดิน จงัหวดั
พิษณุโลก จัดท าโครงการความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจดัรูป
ท่ีดนิ จงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือพฒันาแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวทัง้ในด้านการผลิต มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ทัง้หมด ๖๔ ครัวเรือน พืน้ท่ีปลูกข้าว ๒,๕๐๐ ไร่ จากการตรวจประเมินเบือ้งต้นของกระบวนการผลิตข้าว
อินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียนปีท่ี ๑ พบว่ามีพืน้ท่ีปลกูข้าวผ่านการประเมิน จ านวน ๒,๑๐๐ ไร่ จากเกษตรกร 
๓๕ ครัวเรือน ปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิต เท่ากับ ๕๓๗ กิโลกรัม/ไร่  และ ๓,๒๘๐ บาทต่อไร่  
ขณะท่ีการปลูกข้าวในระบบเกษตรเคมีมีปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างจากการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
มากนัก คือ ๔๔๑.๔๒ กิโลกรัม/ไร่ ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตกลับสูงถึง ๔,๘๓๐ บาท/ไร่ ประกอบกับ
โครงการฯ ได้สร้างแรงจงูใจให้แก่เกษตรกรท่ีผ่านการตรวจประเมินเบือ้งต้น ด้วยการรับซือ้ผลผลิตในราคา
ท่ีสงูกวา่ราคาประกนัของรัฐบาลถึงร้อยละ ๑๐ จึงท าให้เกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทนเฉล่ียสงูถึง 
๖,๗๕๐ บาท/ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีปลกูข้าวในระบบเกษตรเคมี  มีผลตอบแทนเฉล่ียเพียง ๕,๔๑๐ บาท/ไร่ 

ผลการด าเนินโครงการดงักล่าว ท าให้โครงการฯ ได้รับความสนใจจากเกษตรกร
ในพืน้ท่ีใกล้เคียงเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากทราบถึงความส าคญัของการผลิตข้าวในระบบเกษตร
อินทรีย์ท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริงจากการลดการใช้สารเคมี ผลตอบแทนสูงขึน้
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมได้รับการฟืน้ฟู จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือวางแผนการผลิตในฤดกูารเพาะปลกูปี 
๕๓/๕๔ ซึง่จะเร่ิมปลกูข้าวในเดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ พบว่า เกษตรกรได้แจ้งความจ านงขอสมคัร
เข้าเป็นสมาชิกโครงการเพิ่มขึน้ ๖๐๐ – ๗๐๐ ครัวเรือน ทัง้นี ้โครงการคาดวา่จะวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ทัง้ในรูปแบบข้าวกล้องและข้าวสารในปี ๒๕๕๔ ด้วย 

 

จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว
ส านกักิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกต ดงันี ้
๑. โครงการโรงสีข้าว ควรหาวิธีท่ีให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมและเรียนรู้เพิ่มเตมิ เพื่อให้เกิดความรู้ 

และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กบันกัศกึษา 
๒. โรงสีข้าวต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี หากด าเนินการเป็นศนูย์การ 

ศกึษาวิจยัได้หรือไม ่เพ่ือให้สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลยั เชน่ การสง่เสริมสงัคม และการวิจยั
เทคโนโลยี  
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 ๓. การรายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอแตผ่ลประโยชน์ของผู้ ได้รับ  ซึ่งไม่ได้รายงานศกัยภาพ
เชิงบริหารจดัการ ควรระบใุนรายงานผลการด าเนินงานให้ชดัเจน และถ้าขยายโครงการเพิ่มอีก อาจจะต้อง
ศกึษาวา่มีจดุบกพร่องส่วนใด แล้วปรับจดุอ่อนให้ดีขึน้ การกู้ ยืมเงินกู้ ยืมเงินเท่าไรและยงัคงมียอดคงเหลือ
เทา่ใด แนวโน้มในอนาคตเป็นอยา่งไร  
 ๔. มีครอบครัวหลายครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีลูกหลาน หาก
มหาวิทยาลยัให้สิทธิพิเศษในการเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ก็จะท าให้มีความผกูพนัและเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัมากยิ่งขึน้ 
 ๕. โรงสีข้าวควรรีบด าเนินการเร่ืองธุรกิจเพื่อสงัคม ควรจะให้มีช่ืออยูใ่นธุรกิจสง่เสริมสงัคม และ
ควรประชาสมัพนัธ์ให้มีบคุคลเข้ามาศกึษาและวิจยัเพิ่มมากขึน้ 
 ๖. ควรจะเพิ่มศกัยภาพในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  เน่ืองจากผลประกอบการ ๓-๔ ปีท่ี
ผา่นมา ผลผลิตยงัไมดี่เทา่ท่ีควร  
 ๗. ควรระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการคืออะไร และมีบทเรียนใดบ้าง โดยเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ ให้บคุคลทัว่ไปได้รับทราบ  
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. งานวิจยัปี ๒๕๕๔ สถาบนัวิจยัและพฒันาได้อนมุตังิบประมาณเพ่ือท าวิจยัข้าวอินทรีย์ท่ีจงัหวดั
สุพรรณบุรี  โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ ด าเนินการ  ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองขยายไปในส่วนท่ี
มหาวิทยาลยัมีศนูย์การศกึษา ในส่วนนีโ้ครงการฯ ได้พยายามหารายได้สนบัสนนุเพ่ือท าวิจยัและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์  

๒. การขยายโครงการเพิ่มขึน้ ส าหรับจ านวนเกษตรกรท่ีขอร่วมโครงการ คงจะต้องใช้เงินทุนอีก
เป็นจ านวนมากจะยงัมีความเส่ียงอยู่  ซึ่งยังมีอีกหลายเร่ืองท่ีโครงการฯ จะต้องศึกษาหาความรู้และหา
ประสบการณ์เพิ่มเติม รวมทัง้การสร้างความเข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในส่วนนีค้งต้องค่อย ๆ 
ด าเนินการขยายไปทีละสว่น   

๓. การศึกษาดูงานทางโครงการได้แจ้งประชาสัมพันธ์  ให้ทุกหลักสูตรทุกโปรแกรมได้ทราบเพ่ือ
เช่ือมโยงกับหลกัสตูร รวมทัง้ได้พานกัเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศนูย์นครนายก ไปทศันศกึษาท่ีโครงการ
โรงสีข้าว 
  

 มติ ท่ีประชุม รับทราบ รายงานการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ผลการจัดสรรเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง ผลการประเมินการปฏิบตัิ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๒ และผลการจดัสรรเงินรางวลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินค ารับรองการปฏิบตัิราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ในรอบแรก เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๓ เพ่ือให้มหาวิทยาลยัได้สอบทานคา่คะแนน โดยผลการประเมิน เท่ากับ ๔.๒๗๙๒ ซึ่งมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิตได้ย่ืนเร่ืองขออุทธรณ์ผลคะแนนตามเกณฑ์การอุทธรณ์ไปยงัส านกังาน ก.พ.ร. เม่ือวนัท่ี 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา บดันี ้ส านกังาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามค า
รับรองการปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และผลการ
จดัสรรเงินรางวลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมหาวิทยาลยัสามารถอทุธรณ์ได้ ๒ ตวัชีว้ดั จึงท า
ให้ผลคะแนนการประเมิน เท่ากบั ๔.๓๖๐๑ ได้รับเงินจดัสรร จ านวน ๒๖๓,๐๖๖.๔๔ บาท (สองแสนหก
หม่ืนสามพันหกสิบหกบาทส่ีสิบส่ีสตางค์) ทัง้นีก้องนโยบายและแผนได้จัดท ารายละเอียดสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 การพจิารณา ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกต เก่ียวกบัเงินรางวลัท่ีได้รับจดัสรร  เหตใุดถึงได้รับจดัสรร
เงินรางวลัลดน้อยลงจากปี ๒๕๕๑ ซึง่จ านวนเงินท่ีลดลงคอ่นข้างมาก 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ชีแ้จง
ว่า รัฐบาลไม่มีงบประมาณจัดสรรในส่วนนี ้ เงินรางวัลท่ีได้รับจัดสรรจะเป็นเงินเหลือจ่ายของรัฐบาล 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  และอีกเหตผุลหนึ่งคือ การค านวณจะค านวณจากฐานเงินเดือนของข้าราชการฯ ท่ี
มีอยู ่เม่ือจ านวนข้าราชการฯ ลดน้อยลงจ านวนเงินฐานเงินเดือนก็ลดลงตามไปด้วย  
 

 มติ ท่ีประชุม รับทราบ ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏ  
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 ๔.๑ พจิารณาการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตัง้ 
  บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์ 
   

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง พิจารณาการด าเนินการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
  ตามท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ๕(๗)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ มีมติว่า การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เม่ือผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ควรน าเร่ืองเข้าสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  อาศยัตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าท่ี  ข้อ (๖) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้และถอด
ถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  และข้อ (๗) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบั
การแต่งตัง้และถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ   
  แต่ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้
ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖.๑.๔ 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิตาม 
ข้อ ๖.๑.๓ แล้ว  ให้น าเสนอตอ่สภาสถาบนัพิจารณาอนมุตัแิละให้อธิการบดีออกค าสัง่แตง่ตัง้   

  มหาวิทยาลยัได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๕๓  เพ่ือพิจารณาการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือ
แต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ที่ประชุม
คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการมีมติให้น าเร่ืองท่ีสภาวิชาการเสนอเข้าสภามหาวิทยาลยั
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามท่ีสภาวิชาการเสนอ หรือจะให้ด าเนินการตามแบบเดิมท่ีไม่ต้องผ่าน
สภาวิชาการ 
 

  จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา  
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะประธานสภาวิชาการ ดร.บุญลือ  ทองอยู ่       
ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร .ณัฏฐารมณ์    
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จฑุาภทัร  ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจาก 
พระราชบญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั มี ๒ ฉบบั คือ พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอ านาจและ
หน้าท่ี  
 ข้อ (๖) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้และถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
 ข้อ (๗) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการแตง่ตัง้และถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกียรตคิณุ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ  
 ข้อ (๑๐) พิจารณาให้ความเห็นตอ่สภามหาวิทยาลยัเก่ียวกบังานด้านวิชาการของมหาวิทยาลยั 
 ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ข้อ ๓ ให้สภาสถาบนัแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ  
 ข้อ ๖ วิธีการแต่งตัง้อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกต ิให้ด าเนินการดงันี ้
  ข้อ ๖.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑.๓ แล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้
อธิการบดีออกค าสัง่แตง่ตัง้  
 ประธานสภาวิชาการ ให้ความเห็นว่า การน าเร่ืองการขอก าหนดต าแหน่งผลงานทางวิชาการ   
ผา่นสภาวิชาการ  เป็นเพียงเพ่ือกลัน่กรองและตรวจสอบความถกูต้อง ก่อนน าเร่ืองเข้าสู่สภามหาวิทยาลยั
เน่ืองจาก เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งผลงานทางวิชาการ เป็นเอกสารลับจะได้รับวันประชุม หากมี
ความผิดพลาดก็ไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ เช่น การก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เสนอเข้าท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทว วิทยา              
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิให้ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาเทววิทยา  แตใ่นความถกูต้อง
สาขาวิชาต้องเป็นศาสนาและเทววิทยา  การด าเนินการในส่วนนีห้ากผิดพลาดออกไปก็จะเกิดปัญหาทนัที  
ซึ่งในระยะหลงัคณะกรรมการ ก.พ.อ. ได้มีการทกัท้วงการขอก าหนดต าแหน่งว่า การพิจารณาไม่ถูกต้อง 
และส่งเร่ืองคืนกลบัมหาวิทยาลัย  โดยท่ีการขอก าหนดต าแหน่งผลงานทางวิชาการเป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลยั 
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 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การพิจารณาการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือ
แต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการก่อนน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 
 

 ๔.๒ (ร่าง) ค าส่ังแต่งตัง้อนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ (เพิ่มเตมิ) 
   

 สรุปเร่ือง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเ ร่ือง ( ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้
อนกุรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ (เพิ่มเตมิ) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ตามค าสัง่ ๑๒/๒๕๕๑ ลงวนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๑ และค าสัง่ท่ี ๒๘/
๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ นัน้  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเงินด้านการของมหาวิทยาลัย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแตง่ตัง้อนคุณะกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณเพิ่มเติม 
จ านวน ๑ ทา่น คือ นางอรสา คณุวฒัน์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเงิน
ทรัพย์สินและงบประมาณ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

  จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสัง่แตง่ตัง้อนกุรรมการ
ด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ (เพิ่มเตมิ)   
 

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัต ิค าสัง่แตง่ตัง้อนกุรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ (เพิ่มเตมิ)  
 

  ๔.๓ ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง ระบบการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาระบบการปะเมินตนเองของสภา -
มหาวิทยาลยั โดยมอบให้ ดร.จกัรพรรดิ  วะทา  ดร.บญุลือ  ทองอยู่ และรองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว  
เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการตดิตาม เพ่ือก าหนดประเดน็การประเมิน จ านวน ๒ ประเด็น โดยพิจารณา
จากอ านาจและหน้าท่ีหลักของสภามหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่  

๑. การก าหนดนโยบายและอนมุตัแิผนพฒันาของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการศกึษา 
การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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๒. ก ากบัมาตรฐานการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา การเปิดสอน 
ของมหาวิทยาลยัและตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
   ในการนี ้จึงเรียนหารือท่ีประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท า ระบบการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ระบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชุมได้มีการเสนอช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าระบบการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั โดยมีรายนามดงันี ้
 ๑. ดร.บญุลือ ทองอยู ่
 ๒. ดร.จกัรพรรด ิ วะทา 
 ๓. รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัติ แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามรายช่ือท่ีน าเสนอ 
 

๔.๔ ขออนุมัตดิ าเนินการจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Notebook)  
ส าหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา ๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง ขออนุมัติด าเนินการจดัซือ้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนกัศกึษา รหสันกัศกึษา ๕๓  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นกัศึกษามีโอกาสได้ใช้
คอมพิวเตอร์ในการศกึษาเรียนรู้และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี โดยการ
มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้นกัศึกษาบรูณาการกบัการใช้งานจริงในชีวิตประจ าวนัท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทกุด้าน และเพ่ือพฒันาและเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ฝึก
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย่างต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงขออนุมัติจัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับ
นกัศกึษา รหสันกัศกึษา ๕๓ จ านวน ๓,๕๐๐ เคร่ือง และขออนมุตัิกู้ เงินเพ่ือจดัซือ้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบีย้ท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจ านวน ๖,๘๑๗,๘๔๘.๘๖ บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๙๔,๓๑๗,๘๔๘.๘๖ บาท (เก้าสิบส่ีล้านสามแสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัแปดร้อยส่ีสิบแปดบาทแปดสิบหก
สตางค)์  
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมตัิจัดซือ้และขออนุมัติกู้ เงินเพ่ือ
จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 

การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. จุดคุ้ มทุนของจ านวนท่ีจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น สั่งซือ้ ๔,๐๐๐ เคร่ือง 
จดุคุ้มทนุของการด าเนินการเทา่ใด เน่ืองจาก ในแตล่ะปีจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาส่งคืนในแตล่ะปี 
อย่างในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนเคร่ืองท่ีไม่ได้ส่งมอบให้นกัศกึษา จ านวน ๕๒๔ เคร่ือง ด าเนินการ
อยา่งไร 
 ๒. การสั่งซือ้คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถก าหนดเง่ือนไขแล้วทยอยซือ้ในส่วนท่ีต้องการ
เพิ่มเตมิได้หรือไม่   
 ๓. ในการน าเสนอขออนมุตัิงบประมาณเพ่ือจดัซือ้คอมพิวเตอร์ฯ ควรจะน าแผนเดิมแนบเพิ่มเติม
ให้กบักรรมการ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  เทียมบุญ -

ประเสริฐ  ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้

 ๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕๒๔ เคร่ือง ส านกัวิทยบริการฯ จะเก็บไว้ก่อน เน่ืองจาก มีเง่ือนไข
ในการรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ หากมีเกรดเฉล่ียต ่ากว่า ๑.๖ มหาวิทยาลยัจะยงัไม่แจกให้เม่ือนกัศึกษาท า
เกรดเฉล่ียได้มากกว่า ๑.๖ ก็สามารถมารับเคร่ืองได้ ซึ่งขณะนีน้กัศึกษาทยอยมารับเคร่ืองไปอยู่เร่ือย ๆ 
ส าหรับในปีการศึกษาอ่ืนจะสั่งซือ้มาพอดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีคงเหลืออยู่ มหาวิทยาลัยจะให้ส าหรับ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีขอซือ้ PC ให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาแทน  
 ๒. ในการสั่งซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นสเป็คท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดสุิต ซึง่มีคณุสมบตัท่ีิสงูกวา่เคร่ืองตามท้องตลาด รวมทัง้มีระบบป้องกนัด าเนินการ เม่ือมหาวิทยาลยั
สั่งซือ้ก าหนดจ านวนเท่าใดบริษัทก็จะผลิตตามจ านวนท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ ราคาก็จะไม่เท่าตามท้องตลาด    
การบ ารุงรักษาเคร่ืองก็แตกต่างกัน และในการสั่งซือ้ก็จะต้องขออนุมัติกู้ ยืมเงินในการจัดซื อ้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ฯ สมมติ มหาวิทยาลยัก าหนดซือ้เคร่ืองจ านวน ๓,๐๐๐ เคร่ือง ถ้ามีการซือ้เพิ่มจ านวน ๕๐๐ 
เคร่ือง บริษัทไม่ด าเนินการจัดท าใหม่ให้ เน่ืองจากมีการด าเนินการและขัน้ตอนการด าเนินงานค่อนข้าง
ยุ่งยากมาก ถ้าหากเคร่ืองมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันก็จะมีปัญหาเพรา ะนักศึกษาต้องการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ฯ ตามท้องตลาดมากกวา่ เน่ืองจากไมมี่ตราของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิให้กู้ ยืมเงิน จ านวน ๙๔,๓๑๗,๘๔๘.๘๖ บาท (เก้าสิบส่ีล้านสามแสนหนึง่
หม่ืนเจ็ดพนัแปดร้อยส่ีสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) ในการจดัซือ้คอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 
๓,๕๐๐ เคร่ือง 
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๔.๕ ขออนุมัตใิช้โครงสร้างต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง ขออนุมัติใช้โครงสร้าง
ต าแหนง่ตามกรอบอตัราก าลงัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๕ (๘)/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ ท่ีประชุมพิจารณาการขอขยายเวลากรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาออกไปอีก ๑ ปี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ เป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๒  มีมติอนมุตัิการขยายเวลากรอบอตัราก าลงัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สาย
สนบัสนุน เป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒ นัน้ ในการนี ้มหาวิทยาลยัได้น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (ก.บ.บ.) ครัง้ท่ี ๑(๒)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พิจารณา
การขออนุมัติใช้โครงสร้างต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังซึ่งครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และขณะนีอ้ยู่ในช่วงการปรับระบบบริหารงานบคุคลใน
บางเร่ืองให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้จากระบบจ าแนกต าแหน่ง หรือ P.C. (Position Classification) เป็นระบบ
แทง่ หรือระบบจ าแนกต าแหนง่ตามกลุม่ลกัษณะงาน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและให้มีผลบงัคบัใช้ 
เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ ในการนี ้ท่ีประชุม ก.บ.บ. พิจารณามีมติเห็นชอบให้ใช้โครงสร้างต าแหน่ง
ตามกรอบอตัราก าลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ ตอ่ไปจนถึงวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๓ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา ขออนุมตัิใช้โครงสร้างต าแหน่งตาม
กรอบอตัราก าลงัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ต่อไปจนถึงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ และขณะนี ้
มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการจดัต าแหน่ง จากระบบจ าแนกต าแหน่งท่ีมีมาตรฐานกลาง (ระบบ P.C.)   
ในโครงสร้างต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ เปล่ียนเป็นระบบ
แทง่ หรือระบบจ าแนกต าแหนง่ตามกลุม่ลกัษณะงาน และจะน าเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาในครัง้ตอ่ไป 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตเก่ียวกบักรอบอตัราก าลงัว่า อตัราก าลงั
ตามท่ีเสนอ มหาวิทยาลยัเสนอตัง้งบประมาณได้หรือไม ่เน่ืองจากอตัราก าลงัเดมิมีอยู่ ๒๓ อตัรา แต่
มหาวิทยาลยัตัง้ไว้ ๒๒๗ อตัรา ในสว่นนีค้วรจะจดัท าเป็นสดัสว่นระหวา่งสายสนบัสนนุกบัสายสอน และ
เหตใุดจงึใช้โครงสร้างกรอบอตัราก าลงัถึงแคว่นัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๓ ขยายออกไปอีกได้หรือไม่ 
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 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี และผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกูล         
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การเสนอตัง้งบประมาณด าเนินการได้เน่ืองจากเป็นเกณฑ์เดิม    
ซึ่งมหาวิทยาลยัยงัคงยืนท่ี ๒๒๗ อตัรา สืบเน่ืองมาจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ มี
การเปล่ียนแปลงการบริหารงานบุคคลใหม่จากระบบพีซีเป็นระบบแท่ง ดงันัน้จะมีการพิจารณาขัน้เงินเดือน
และต าแหน่งใหม่ตามเง่ือนไข ซึ่งหลังวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ต้องมีการปรับอัตรา
เงินเดือนระดบัหนึ่งก่อน  โดย ก.พ.อ. มีมติว่าให้ชะลอการแต่งตัง้ต าแหน่งต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา ไปจนกระทัง่ ๑๕ วนัหลงัจากได้มีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา และเง่ือนไขใหม่ จะจดั
ประชุมวนัท่ี ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จึงต้องขอขยายโครงสร้างเดิมไปจนถึง
วนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๑ เน่ืองจาก วนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ จะเปล่ียนโครงสร้างใหม ่ 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ ใช้โครงสร้างต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – 
๒๕๕๒ ตอ่ไปจนถึงวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 

  ๔.๖ พจิารณาอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิ  

 สรุปเร่ือง ท่ีประชุม ให้ถอนวาระ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การพิจารณาอาจารย์ประจ าตาม
สญัญาจ้าง และพนกังานมหาวิทยาลยัต าแหน่งอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ   โดยให้น าเร่ืองไปผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการก่อน              
แล้วน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง รายงานผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตได้จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการร่วมกับ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ มหาวิทยาลัยจะต้อง

๔.๒ ๔.๒ 
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ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ พร้อมกบัจดัท ารายงานผลพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ น าส่ง
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดการประชุม
พิจารณา  (ร่าง) รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๓  รอบ ๑๒ เดือน     เม่ือวนัท่ี  ๒๗  ตลุาคม ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  –๑๖.๓๐ ณ  ห้องประชมุ ๓๐๑ อาคาร 
ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน ศนูย์พฒันาทนุมนุษย์  ซึ่งค่าคะแนนถ่วงน า้หนกัการประเมินตนเองของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต   รอบ  ๑๒  เดือน  เท่ากับ ๓.๖๔๘๖ และเม่ือแทนค่า N/A จ านวน ๖ ตวัชีว้ดัเทียบกับผล
คะแนนในปี ๕๒ คะแนนรวมปี ๕๓ เทา่กบั ๔.๖๒๒๑  
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบตัิราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๒ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๔ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๓) โดยสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ วงเงิน ๓๙๖.๗๑๓๒ ล้านบาท และเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิ
การไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงิน ๕.๔๗๙๗ ล้านบาท นัน้ มหาวิทยาลยัมีผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส ๔ (๑ 
ตลุาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓) ดงันี ้

๑. เงินงบประมาณแผน่ดนิ ได้รับจดัสรร วงเงิน ๓๙๖.๗๑๓๒ ล้านบาท เบิกจา่ย 
ไปแล้ว วงเงิน ๓๗๗.๖๐๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๘ ของงบประมาณแผน่ดินท่ีได้รับจดัสรร 

๒. เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้รับจดัสรรเงิน  
๕.๔๗๙๗ บาท เบกิจา่ยไปแล้ว วงเงิน ๓.๔๘๒๗ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๖๓.๕๖ ของงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร  

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๔ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓) 
 

ท่ีประชมุ มีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตเก่ียวกบัการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณราจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  การน าเสนอควรน าเสนองบประมาณทัง้สองงบประมาณ คืองบประมาณ
แผน่ดนิ และงบบ ารุงการศกึษา  
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 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๕.๓ รายงานผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการผู้ท่ีได้รับการต่อเวลาราชการ 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของข้าราชการผู้ได้รับการตอ่เวลาราชการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มีมติอนมุตัิให้ข้าราชการท่ีได้รับการตอ่
เวลาราชการ ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมจ านวน ๘ ราย 
จ าแนกเป็น ผู้ ท่ีมีอายุครบการอนุมตัิต่ออาย ุ๖๕ ปี จ านวน ๑ ราย และปัจจบุนัมีผู้ ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี จ านวน    
๗ ราย ดงันี ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์อดุม  พรประเสริฐ สงักดัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  จ านวน ๒ ราย ได้แก่ 
๑. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว สงักดัคณะครุศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์อรทยั ทองอยู ่ สงักดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  จ านวน ๑ ราย ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรี โพธิมามกะ สงักดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  จ านวน ๑ ราย ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี สงักดัคณะวิทยาการจดัการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  จ านวน ๓ ราย ได้แก่ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ สงักดัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
๒. รองศาสตราจารย์องัคณา นตุยกลุ  สงักดัคณะวิทยาการจดัการ 
๓. รองศาสตราจารย์นิยดา   สวสัดพิงษ์ สงักดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    

 จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ  ผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการผู้ ท่ีได้รับการตอ่
เวลาราชการ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ การเล่ือนจัดงานโครงการสวนดุสิต ย้อนยุคเร่ืองราวและแฟช่ัน  
 

 สรุปเร่ือง ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การเล่ือนจดังานโครงการสวนดสุิต ย้อนยคุเร่ืองราวและแฟชัน่ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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    ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดงานโครงการ
สวนดสุิตย้อนยุค เร่ืองราวและแฟชั่น ในวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ นัน้ เน่ืองจากการเตรียมงานในส่วน
ของการจดัการแสดงต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม และเพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั จึงเล่ือนการจัดงานโครงการสวนดสุิต ย้อนยุค เร่ืองราวและแฟชัน่ จากวัน
อาทิตย์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นวันอาทิตย์ท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ 
อาคารรักตะกนิษฐ  
 

    จงึน าเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๖.๒ เทศน์มหาชาตเิวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรต ิในวโรกาสที่ 
    พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  
    และมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ  
 

 สรุปเร่ือง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง เทศน์
มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครอบ ๗ รอบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยมหาวิทยาลัยจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และมหามงคลวโรกาสทรง
เจริญพระชนมพรรษา ครอบ ๗ รอบ ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันท่ี ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้อง
ประชมุรักตะกนิษฐ ๑ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัร่วมงานในวนัดงักลา่ว 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ ซึง่กรรมการสภามหาวิทยาลยัรับเป็นเจ้าภาพเทศน์ ๑ กณัฑ์ คือ กณัฑ์ทศพร 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ     


