
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๔. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๓. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
     กรรมการสภา 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรธีนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม  
๑.  นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๒ |๒๔ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส าฃนักงานอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔. นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน รักษาการในต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. ดร.เบญจพร ดามาพงศ ์ ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
๗. นายกิตติศักดิ์  วสันติวงศ์ ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว 
๘. นายอมรเทพ สีบุญเรือง ผู้จัดกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ 
๙. นางมนต์นัทธ์ นาคนิยม หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
๑๐.  นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๑.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑.๑ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว.๑๒๔๕ 
  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่ง 
  และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว.๑๒๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการก าหนด
จ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดย
มีสาระส าคัญดังนี ้
   ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
เกี่ยวกับการซื้อขายประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอแนะต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน ๒ แห่ง และ
ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติรับทราบ ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง           
ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๓ |๒๔ 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว.๑๒๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า การก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้ก าหนดไว้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ท าหนังสือขอความร่วมมือ  ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
และความจ าเป็นของแต่ละมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับทราบการขอความร่วมมือ
แต่ไมม่ีการออกเป็นข้อก าหนด เนื่องจากจะขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔             
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดครอบคลุม ๓ เรื่อง ได้แก ่

๑. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

   ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.ปาริชาติ  นิติมานพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ คือ สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มุ่ง
ให้ความรู้และการบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวมและแข่งในระดับสากลโดยการ
ด าเนินการนั้นด าเนินการตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการตามความต้องการของสังคม 
 ๒. สร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากลและนวัตกรรมที่สามารถบูรณาการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   ๓. ส่งเสริมงานวิชาการท่ีสนับสนุนงานอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๔. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรจ านวน ๓๐ คน จ าแนกเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๗ คน 
และระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน โดยมีต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖ คน และรองศาส
ตาจารย์ ๗ คน การจัดการเรียนการสอนเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงาน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๔ |๒๔ 

 

ยุติธรรมและสังคม และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ  มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ก าหนดโครงการกิจกรรมทั้งหมด ๑๓ โครงการ ซึ่งบรรลุผลส าเร็จทั้ง ๑๓ โครงการ รวม
งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด ๒,๒๘๗,๑๒๖.๔๖ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบ
หกสตางค์) ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.) จ านวน ๒๒ ตัวบ่งชี้ มีผลคะแนน ๔.๙๔ 
คะแนน ระดับดีมาก และการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ). จ านวน ๓๘ ตัวบ่งชี้ได้ มีผลคะแนน ๔.๓๕ 
คะแนน ระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ คะแนน  
  

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้  
 ๑. ควรรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เห็น
ภาพรวมของงบประมาณ ทั้งรายรับ รายจ่าย และประวัติความเป็นมาขาดความเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน รวมถึงภาคผนวก ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละเท่าไร 
 ๒. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยเฉพาะจุดอ่อน และภาวะคุกคาม มีวิธีการ
เตรียมการแก้ไขอย่างไร ควรท าแนวทางการพัฒนาเพ่ือเห็นภาพการด าเนินงานในอนาคตรวมทั้งงานวิจัย
โดยเฉพาะหากเพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ จากการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา จะท าให้รายงาน
ฉบับนี้จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ๓. รายได้หรือการบริการวิชาการที่เกิดจากการเข้าใช้อาคารสถานที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัยเป็นการบริหาร
จัดการของหน่วยงานใด 
 ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงพลวัตรที่มีรายละเอียดผลการด าเนินการการจัดซุ้มดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ เป็นความสอดคล้องกัน
หรือไม่  
 ๕. ผลการตรวจประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ สมศ.๑ สมศ.๒ สมศ.๔ และ สมศ.๑๔ ควรใส่หมายเหตุไว้ว่าเหตุ
ใดผลการด าเนินงานจึงไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 ตอบค าชี้แจง 
 ดร.ปาริชาติ  นิติมานพ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กล่าวตอบชี้แจง ดังนี้   
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีการผลักดันนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรต่ าง ๆ ให้จบการศึกษา และก าลัง
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรใหม่หลายหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ออกไปสู่สังคมต้องเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพที่โดด
เด่นและสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้  
 ๒. การบริหารจัดการอาคารบัณฑิตวิทยาลัยเป็นความรับผิดชอบของส านักกิจการพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมามีการ
เข้าใช้อาคารสถานที่จากหน่วยงานภายนอกอยู่เป็นประจ า อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความทันสมัยต่อการจัดประชุมสัมมนา ซึ่งผู้มาใช้บริการจะมีความพึงพอใจและมี
การบอกต่อจึงท าให้มีผู้สนใจเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓. งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาหลายเรื่องที่มีความโดดเด่น งานวิจัยบางเรื่องเป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเป็นการน ารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยอีกด้วย ส าหรับจุดอ่อนของบัณฑิตวิทยาลัยใช้วิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์เนื่องจากลักษณะของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยจะมีความโดดเด่นและมีความสามารถในด้าน
วิชาการ และมหาวิทยาลัยได้สร้างบุคลากรโดยการส่งไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมา และในอนาคต
จะมีการเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรเพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า การใช้งาน
ของอาคารบัณฑิตวิทยาลัยมีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง การบริหารจัดการอาคารบัณฑิตวิทยาลัยเป็นความ
เชื่อมโยงกันระหว่างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักกิจการพิเศษ ซึ่งจะดูแลในเรื่องอาหาร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมาการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ค่อนข้างที่จะไม่มีการพัฒนาไปข้างหน้าเนื่องจากภาระใหญ่ของคณบดีคนปัจจุบันที่เข้ามารับหน้าที่ในช่วงขณะนั้น จะ
มีนักศึกษาในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประมาณ ๔๖๙ คน และเรียนรายวิชาบังคับเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระหนักของบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงเวลานั้นที่พยายาม
จะให้นักศึกษาที่ตกค้างให้ส าเร็จการศึกษาให้ทันในระยะเวลาที่ก าหนด คือในเงื่อนไขข้อบังคับ ๕ ปีส าหรับปริญญา
โท และ    ๖ ปีส าหรับปริญญาเอก เพ่ือใม่ให้มีรายชื่อค้างในระบบหากมีรายชื่อค้างในระบบมากเท่าไหร่อาจารย์ที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่ไม่สามารถที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้เพราะไม่มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เนื่องจากต้อง
แบกภาระนักศึกษาเดิมที่มีอยู่ และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักศึกษาตกค้างอยู่ไม่ถึง ๑๐๐ คน และได้มีการโยกงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัยส่วนหนึ่งไปให้คณะที่มีความเข้มแข็งเพ่ือให้คณะไปด าเนินการต่อไปเพราะหากให้บัณฑิตวิทยาลัย
ด าเนินงานต่อเกรงว่าศักยภาพจะไม่พอและไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์   
ได้แก่ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งระดับ
ปริญญาโท บริหารการศึกษาการศึกษาพิเศษ และปริญญาโท การจัดการความรู้ การจัดการงานบริการ ถึงแม้ว่าจะ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้แยกไปเป็นโครงการพิเศษ  ซึ่งไม่ผูกพันกับแผนการด าเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๕ 
 

สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น              ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงาน การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕   
 
 มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๕โดยมีการแก้ไขดังนี้  

๑. หน้า ๑๒/๒๓  บรรทัดที่  ๑๑  ๓. รองศาสตราจารย์  พญ.นันทนาศิริทรัพย์  แก้ไขเป็น ๓. รอง
ศาสตราจารย์ พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์  

๒. หน้า ๑๒/๒๓  บรรทัดที่ ๑๕ ....ด าเนินการข้อบังคับ แก้ไขเป็น ด าเนินการตามข้อบังคับ  
๓. หน้า ๒๒/๒๓ บรรทัดที่ ๓ ....และหาจุดมุ่งที่ชัดเจน แก้ไขเป็น ....และหาจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

  ๔. หน้า ๑๕/๒๓ บรรทัดที่ ๙ ....คือให้ท าประโยชน์ได้ยกให้จนกว่าจะมีบุคคลมาบริหารจัดการ แก้ไขเป็น ....
คือให้ท าประโยชน์ แต่ไม่ได้ยกให้จนกว่าจะมีบุคคลมาบริหารจัดการ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕(๕)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ เรื่อง ประเด็นพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ว่ากระบวนการสรรหาเดิม
ตามข้อบังคับที่ออกมายังขาดผู้ที่น่าจะได้มีส่วนร่วมอีก ๒ กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้ถูกระบุ
ไว้ในข้อบังคับอันได้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอีกประเภท
ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น สมาคมศิษย์ เป็นต้น  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๓.๒    แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   พร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง  แผนการด าเนินงานด้าน
งบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอรายละเอียดการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และที่ประชุมมีมติ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด
โครงการที่ชัดเจน ในเรื่องงบประมาณและวิธีการได้มาของงบประมาณ งบลงทุน และอัตราดอกเบี้ยในกรณีกู้ยืม
เงินธนาคาร รวมทั้งศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน เพ่ือท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ 
เช่น การจัดหาแหล่งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายของศูนย์ฯ ล าปาง และการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน 
พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป เพ่ือน าเสนอโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัด
ล าปาง  
  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณโครงการ          
เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
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 การพิจารณา เบื้องต้นที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ดังนี้ 
 ๑. โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  เป็น
โครงการที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงควรมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือคนกลางเป็นคณะท างานเพ่ือ
ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 
 ๒. ควรปรับแก้ไข ส่วนที่ ๓ แผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง รายละเอียดของประมาณการเงินลงทุนบางรายการสามารถ
หักได้ถึง  ๒๐ ปี ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ๕ ปี ส าหรับการปรับปรุงซ่อมแซม เมื่อค านวนเงินลงทุน
แล้วจะเหลือประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) ส าหรับระยะเวลา ๑๐ ปีจะมีผลขาดทุนเท่ากับศูนย์ 
สามารถท าก าไรได้ประมาณ ๑๕๙ ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านบาท)  
 ๓. ควรท าประมาณการรายได้ในแบบท่ีดีที่สุดและเป็นไปได้มากท่ีสุด   
 
 มติ ที่ประชุม ให้ถอนวาระ แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณาและอภิปรายของกรรมการอย่างทั่วถึง 
  
        ๓.๓  แนวทางการปฏิบัติในการท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ของ 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการท าแปลง
นาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๕         ให้มหาวิทยาลัยทดลองท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ในพ้ืนที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือศึกษาปริมาณผลผลิตข้าวจากการทดลองการปรับปรุงดินโดย
วิธีการทางเกษตรอินทรีย์ ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะสามารถให้ผลผลิตข้าวในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
ที่จะคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการศึกษาในการปรับปรุงดินและกระบวนการปลูก
ข้าวอินทรีย์ ส าหรับน าไปอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตาม  
   ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติในการ
ท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่
จะต้องใช้งบประมาณเริ่มตั้งแต่การจัดรูปแปลงนาจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต  ประมาณ ๑,๘๙๓,๘๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาท)  โดยจะเริ่มท าการจัดรูปแปลงนาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  
เริ่มปลูกข้าวในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เมื่อทราบปริมาณผลผลิตที่
ได้แล้วส านักกิจการพิเศษจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับแนวนโยบายในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ต่อไป 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
หลังจากท่ีได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส านักกิจการพิเศษได้น าข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ร่วมกับจังหวัดนครนายก โครงการโรงสีข้าว และมหาวิทยาลัยหอการค้าวิเคราะห์แผนลงทุนระยะ
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ยาว พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่พบหน่วยงานในจังหวัดนครนายกและเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ใกล้เคียงและได้ข้อมูล
จากกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ที่น ามาอ้างในเอกสารประกอบการ
ประชุม ส านักกิจการพิเศษ มีความมั่นใจเนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองจากส านักกิจการพิเศษ และโรงสีข้าว 
และอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปโครงการ
ดังกล่าวจะด าเนินงานท าแปลงนาสาธิต เพียง ๓๐๐ ไร่ โดยไม่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือในส่วนอ่ืน 
ๆ และส านักกิจการพิเศษจะเป็นผู้ด าเนินการเอง โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) 
โดยจะเป็นการจ้างเหมาทุกขั้นตอน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะท าให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และเกิดองค์ความรู้โดยการบันทึกรายละเอียดและเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาข้าว ซึ่งจะเป็นมูลค่าเพ่ิมให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แนวทางการปฏิบัติในการท าแปลงนาสาธิต 

ขนาด ๓๐๐ ไร่ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การใช้ที่ดิน ๓๐๐ ไร่ ได้ท าความตกลงและท าหนังสือมอบที่ดินกับทางจังหวัดเรียบร้อยหรือไม่  
๒. ราคาที่มหาวิทยาลัยรับซื้อข้าวจากชาวนา จะมีปัญหาราคาที่รัฐบาลซื้อแพงและขายถูกมหาวิทยาลัย

จะสู้ราคาได้หรือไม่  
๓. แนวทางการปฏิบัติในการท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ หน้า ๕ ข้อ ๖ การดูแลรักษาแปลงนา

อินทรีย์ เป็นการป้องกันโรค และการใส่ปุ๋ย ก าจัดแมลง ด้วยหรือไม่ เนื่องจากไม่มีตัวเลขงบประมาณตั้งไว้ หรือ
รวมอยู่ในงบประมาณดังกล่าวแล้ว หากไม่รวมงบประมาณในส่วนนี้จะเพ่ิมข้ึน รวมถึงขั้นตอนและงบประมาณที่
ใช้ในการท าแปลงนาสาธิต สิ้นสุดที่กระบวนการเก็บเกี่ยว ควรเพ่ิมเติมข้อมูลต่อเนื่องไปจนถึงกระบวนการจัด
จ าหน่าย  

๔. ที่ดิน ๑,๓๑๘ ไร่ เดิมเป็นที่ดินของใคร เป็นที่สาธารณะ หรือเป็นที่ อบต. หรือกรมธนารักษ์ จังหวัด
ให้ในลักษณะใด ให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ระยะเวลา  ๓๐ ปี หรือ ๔๐ ปี หรือมอบให้เลยซึ่งมหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอน  

๕. ควรด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง และน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือประมวลความส าเร็จของ
โครงการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการด าเนินงานต่อไป   

 
ตอบชี้แจง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวตอบชี้แจงว่า 

ที่ดินเนื้อที่ ๑,๓๑๘ ไร่ จังหวัดนครนายกได้ด าเนินการตามขั้นตอนมอบเนื้อที่ทั้งหมด กรณีนี้ไม่ได้เป็น การท า
ความร่วมมือเพียงอย่างเดียว จังหวัดนครนายกได้ด าเนินการตามขั้นตอนและมอบพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๓๑๘ ไร่ และ
มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการทั้งหมด ๑,๓๑๘ ไร่ แต่จะด าเนินการเพียง ๓๐๐ ไร่ก่อน ซึ่งได้ประสาน              
ผู้ว่าราชการจังหวัดและเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในขณะที่มหาวิทยาลัยทดลองจะเป็นการเรียนรู้ใน
เบื้องต้น  ประมาณเดือนมีนาคม ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด และจังหวัดได้ลงทุนสร้างอาคาร ที่เป็นอาคาร
ฝึกอบรมเกษตรกรในพ้ืนที่บริเวณ ๑,๓๑๘ ไร่  ฉะนั้นอาคารหรือวัตถุถาวรจังหวัดจะเป็นผู้ลงทุน แนวทางการ
ปฏิบัติในการท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ของ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ในระยะเวลา ๖ เดือน ทางโรงสีข้าวสวนดุสิตรับซื้อได้ทั้งหมด ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงสีข้าว
สวนดุสิตจะได้ติดธงฟ้า คือ สามารถรับจ าน าข้าวได้จากเกษตรกร ตามโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล  
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หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับทางจังหวัดนครนายก ตามที่ได้น าเสนอในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ หลังจากที่ท าความร่วมมือ จังหวัดได้มีการ
ประชุมเพ่ือมอบพ้ืนที่ ๑,๓๑๘ ไร่  ให้มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ว่า
ราชการและหน่วยงานในจังหวัด ลงไปพบเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งหมด ขณะนี้เกษตรกรทุกท่านให้การยอมรับ โดย
รายละเอียดมหาวิทยาลัยจะลงไปด าเนินการ ซึ่งหลังจากเดือนมีนาคม ทางจังหวัดจะส่งเกษตรกรเข้ามาอบรม
อย่างเป็นทางการ 

ส าหรับงบประมาณที่ก าหนดไว้เป็นการรวมรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งค่ารักษาแปลงนา  
ซ่ึงในการปลูกข้าวจะไม่ใช้สารเคมี จะเป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมด  

นายกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ ผู้จัดการโรงสีข้าวกล่าวว่า การรับจ าน าข้าวมหาวิทยาลัยไมต่้องจ่าย แต่รัฐบาล
จะเป็นผู้จ่ายให้กับเกษตรกร มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับจ้างในส่วนของค่าจ้างในการผลิตเท่านั้น    
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ แนวทางการปฏิบัติในการท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ของศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
           ๓.๔  การขอความยินยอมผู้ที่ได้รับการลงคะแนนเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอความยินยอมผู้ที่ได้รับการ
ลงคะแนนเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ตามท่ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  
ที่ประชุมมีมติ ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี 
๒. นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต 
๓. รองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์ 
๔. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ  ศรีรอดบาง 
๕. นางอรสา คุณวัฒน์ 
บัญชีรายชื่อส ารอง 
๑. นางวิภารัตน์   ธรรมสโรช 
๒. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 
๕. ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง 

   ที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ
สรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตามข้อ ๑๐ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ในกรณีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไม่ให้ความยินยอมให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคล          
ที่สภามหาวิทยาลัยขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองไว้ตามล าดับ จนกว่าจะได้กรรมการครบจ านวน  
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 บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในล าดับที่ ๕ นางอรสา คุณวัฒน์ ไม่ให้ความยินยอมเนื่องจากติดภารกิจและไม่
สะดวกในการเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จึงขอความยินยอมจากบุคคลที่สภา
มหาวิทยาลัยขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองไว้ ในล าดับที่ ๑ นางวิภารัตน์  ธรรมสโรช และได้เสนอนายกสภามหาวิทยา
ลงนามเรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๕  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

    ๔.๑          การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุน 
 สะสมเลี้ยงชีพฯ ให้ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม 
   
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๔ และการปรับแผนธุรกิจปี ๒๕๕๕ ของโครงการ โรงสีข้าว     
ส านักกิจการพิเศษ นั้น โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จะต้องรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี
และนาปรัง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรแบบบูรณาการ ในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จากกองทุน
สะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
                   โครงการโรงสีข้าว จึงได้เสนอขอกู้ยืมเงินต่อกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ก าหนดผ่อนช าระคืนใน ๑๒ เดือน โดยจะช าระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี เพื่อใช้ซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์นาปีและนาปรังจ านวน ๑,๐๐๐ ตัน ในราคาตัน
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยขอรับเงินกู้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
                             ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ครั้งที่  ๑๐(๔๑)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการกู้ยืมของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการ
พิเศษ ที่ผ่านมาการ ผ่อนช าระหนี้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยไม่พบปัญหา ดังนั้นหากโครงการโรงสีข้าวกู้เงินแล้ว
สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและสามารถผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ จึงมีมติอนุมัติให้โครงการ 
โรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืมเงิน จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๔.๕ (สี่จุดห้า) ผ่อนช าระเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ เดือน (สิบสองเดือน)  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐  
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕     
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การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า กองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ มีหลักเกณฑ์อย่างไรใน
การพิจารณาให้กู้ยืม และในการน าเสนอการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ ไม่มีผลการ
ด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาหากน าเสนอให้เห็นถึงองค์ประกอบในส่วนนี้จะพิจารณาได้ง่ายขึ้น 
 
 ตอบชี้แจง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล ในฐานะประธานกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร กล่าวชี้แจง
ว่า โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ อยู่ ๒ ส่วน คือการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ซื้อข้าวนาปี จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และได้ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเรียบร้อยแล้ว
และการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อข้าวนาปรัง จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) มียอดเงินคงเหลือที่
จะต้องช าระอีกจ านวน ๔ งวด คือ งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
 ส าหรับการพิจารณาการให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืมนั้น พิจารณาจากรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการโรงสีข้าวฯ ซึ่งมีการน าเสนอถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ได้มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายได้บางเดือนที่มีผลก าไร บางเดือนมีผลขาดทุน ซึ่งทางกองทุนโรงสีข้าวยืนยันว่าประมาณปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีก าไรกลับคืนมา และยังให้ข้อเสนอแนะว่าโครงการโรงสีข้าวฯ ควรทบทวนในเรื่องรายได้และ
ค่าใช้จ่าย เพ่ือท าก าไรให้สูงขึ้น และเพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการโรงสีข้าวฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องกองทุน
สะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร จึงได้พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินประกอบกับในรายงานของโครงการโรงสีข้าวฯ มี
สินค้าส าเร็จรูปหรือข้าวคงเหลือ เป็นเงิน ๙,๔๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งถือว่า
เป็นทรัพย์สิน จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาการให้กู้ยืม  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าวสวนดุสิต กู้ยืม จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ยร้อยละ 
๔.๕ (สี่จุดห้า)    
    
              ๔.๒      การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระหว่างส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระหว่างส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการรับสมัครและพิจารณา
คุณสมบัติของบุคลากรที่สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รุ่นที่ ๑) 
ประจ า ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ได้รับวุฒิและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยจะด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเฉพาะในที่ตั้ง  
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๑๒ |

๒๔  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการ
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งคุรุสภาให้การรับรองให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ  จึงขออนุญาต              
สภามหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระหว่างส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ให้ได้รับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในสังกัดต่าง ๆ ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสังกัดต่าง 
ๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาเรียนในมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยมีวิธีการแก้ปัญหา
อย่างไร 
 ๒. คุรุสภาให้การรับรองสถาบันการศึกษา จ านวน ๓๗ แห่ง เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน
สังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แต่ขณะนี้เป็น 
การเริ่มต้นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ซึ่งไปสิ้นสุดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งเลยปีการศึกษา ๒๕๕๕              
จะด าเนินการได้หรือไม่  
 ๓. ควรจัดท าแผนการตลาดและแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือท าให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพรวมทั้ง
ให้ภายนอกได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยยังท าหน้าที่ในการผลิตครู อาจประชาสัมพันธ์ทางจุลสารของมหาวิทยาลัยหรือ
เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน  
 ๔. ควรจัดท างบประมาณเพ่ือประมาณการรายรับ รายจ่าย 
 ๕. จ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียนเป็นไปตามแผนการรับที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้หรือไม่ 
 ๖. จากการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีประเด็นปัญหาการร้องเรียนการเปิด           
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเนื่องจากคุรุสภาไม่ให้การรับรอง  ซึ่งคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้น
ไป                   มีหลากหลายสาขาที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จะมาสอบเข้ารับราชการเป็นครู
ผู้ช่วย ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็สามารถมาสอบบรรจุได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดย
ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย ๒ ปี เมื่อมีประสบการณ์สอนก็สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่ง
จะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้คนเก่งเข้ามาเป็นครูทั้งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
 
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวชี้แจง ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๑๓ |

๒๔  

 ๑. คณะกรรมการคุรุสภา ให้การรับรองสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ๓๗ แห่ง หากไม่สะดวกในการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยที่คุรุสภาให้การรับรอง ที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงได ้
 ๒. จ านวนนักศึกษาที่สมัครในกลุ่มส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
เป็นไปตามแผนรับ แต่ส าหรับในส่วนเพ่ิมเติม ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยจะท า
การประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 นายสวงค์ บุญปลูก ในฐานะผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๔๒๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง
การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ แจ้งว่า ใน
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติให้การรับรองมหาวิทยาลัย
ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีผลการประเมินคุณภาพใน
สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในรอบประเมินครั้งล่าสุดจาก สมศ. ในระดับดี ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ผ่านการรับรองอยู่ ในล าดับที่  ๒๙ ซึ่ งหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นช่วงปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕  
มหาวิทยาลัยจึงเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ โดยมีเงื่อนไขและแนวปฏิบัติว่าจะต้องจัดการเรียน
การสอน ๓ ภาคเรียน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด และเมื่อมหาวิทยาลัยรับสมัครแล้วต้องส่งรายชื่อ
ให้กับคุรุสภาเพ่ือ          เป็นฐานข้อมูลในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป  
 

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช าชีพครู ระหว่าง
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสังกัดต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
               ๔.๓  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ครั้งที่  ๑ รอบ ๖ เดือน (มกราคม -มิถุนายน 
๒๕๕๕) 
  
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๕) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และในการประชุมครั้งที่ ๓(๓)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรูปแบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือสามารถเปรียบเทียบการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสามารถน าไป
เป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ 

รอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของกรรมการสภา
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มหาวิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยจัดส่งแบบประเมินตนเองฯ ไปยัง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒๒ คน ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๑ 
ท่าน มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ นายธงชัย ศรีดามา ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงยัง
ไมน่ ามาประเมิน ทั้งนี้ ได้รวบรวมแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับข้อมูลตอบกลับ 

จ านวน ๒๒ คน และน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 
 
   ๑. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
                   ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมทั้ง ๓ 
ด้าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๑ =๐.๗๘) โดยมีการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นอันดับสูงสุด และการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
สูงเป็นอันดับสุดท้าย 
   ๒. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
                                 ด้ านการปฏิบัติ งานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมทั้ ง ๑๐ ข้อ กรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในล าดับมากที่สุด (μ = ๔.๖๔ =๐.๖๑) โดยมีการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข้อสงสัยและตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส Transparency) เป็น
อันดับสูงสุด ส่วนมีการก ากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้
ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ Efficiency) สูงเป็นอันดับสุดท้าย 
 ๓. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                        ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในล าดับมากท่ีสุด (μ = ๔.๖๔ =๐.๕๓) โดยมีการให้ความส าคัญต่อการรักษา
ความลับและการไม่น าข้อมูลภายในไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยและตัวสภามหาวิทยาลัยเองเป็นอันดับสูงสุด และการเตรียมข้อมูลเพ่ิม
เพ่ือซักถามและให้ค าแนะน ารวมทั้งอภิปรายในประเด็น ต่าง ๆ สูงเป็นอันดับสุดท้าย 
 สรุป การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (μ =๔.๔๘ =๐.๖๗) มีการปฏิบัติเป็น อันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได้แก่ ด้านการ
ประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และด้านการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามอันดับ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่รวบรวม
จากแบบสอบถามการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑  รอบ ๖ เดือน 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้   
 ๑. การก าหนดและบรรจุวาระประชุมซึ่งมากเกินไปไม่สอดคล้องกับเวลาท าให้มีเวลาที่
จะแสดงความคิดเห็นไม่เพียงพอ 
 ๒. กรณีมีเรื่องเร่งด่วนหรือวาระมากน่าจะมีการประชุมนัดพิเศษเพ่ิมขึ้น 

 ๓. ควรหาโอกาสประชุมร่วมกับประชาคมของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจด าเนินงาน 
 ๔. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการควรจะได้รับ
ข้อมูลปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้มากที่สุด แต่ตามความเป็นจริง 
อาจไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อให้ข้อมูลน้อย การให้ข้อเสนอแนะและการให้ความเห็นอาจไม่ถูกต้องและครบถ้วนมากนัก  
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 ๕. ควรมีเวลาที่จะพิจารณางานเชิงนโยบายมากขึ้น 
 ๖. สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 ๗. ควรมีการท านโยบายการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 ๘. การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (เป็นของคณะอธิการบดี) ดังนั้นการประเมินตนเองด้านนี้น่าจะไม่ตรงตาม พ.ร.บ. 
 ๙. ควรมีวาระในลักษณะ Learning Organization 
 ๑๐. ควรมี  R&D (Research & Development) ในส่ วนการด าเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ๑๑. การติดตามและประเมินผลส าคัญที่สุด ควรท าอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๒. ขอชื่นชมกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
โปร่งใส อิสระ 

 ๑๓. จงรักษามาตรฐานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไว้และพร้อมที่
จะบูรณาการรองรับให้ทันสมัยใหม่เสมอ 
 ๑๔. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องจึงไม่มีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.บุญลือ  ทองอยู่ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นการรวบรวมจากแบบสอบถาม          
การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นข้อความเดิมที่ไม่ได้มีการตัดออกและจัด
แบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการประชุม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มวิจัย กลุ่มการติดตาม และกลุ่มชื่นชม  
 ส าหรับรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ส่วนที่ ๒ 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามกรอบการ
ประเมินฯ จ านวน ๑๘ ข้อ เนื่องจากการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุมกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.)  
 ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมส่วนที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติงานของ  
สภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าทีข่องสภาสถาบัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ๑. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 ๒. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
 ๓. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๕. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง ๑๐ ประเด็น 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
  ๑. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕)  
  ๒. เพ่ิมเติม ส่วนที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
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 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. จากรายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ หน้า ๑๙ ตารางที่ ๑ แสดงการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการก าหนดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าที่หลักเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สุด ที่ผ่านมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นชุดเดิม มีคะแนนลดลงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อพิจารณา หน้า ๒๕ ตารางที่ 
๖  แสดงการเปรียบเทียบด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พบว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญต่อการเก็บรักษาความลับและไม่น าข้อมูลภายในไปเผยแพร่ หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน สูงเป็นอันดับ 
๑ ทั้ง ๓  ปี  แต่การศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมจะอยู่ในอันดับท้าย ๆ จึงควรมีค าจ ากัดความที่
สามารถอธิบายขยายผลว่าลดลงเนื่องจากสาเหตุใด เช่น อาจเกิดจากเครื่องมือวัด การปฏิบัติงานเป็นแบบนั้น หรือ
กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย 
 ๒. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๗ ควรมีการท านโยบายการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย และ ข้อ ๘ การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย (เป็นของคณะอธิการบดี ) ดั งนั้นการประเมินตนเองด้านนี้น่ าจะไม่ตรงตาม พ.ร.บ.                
ข้อเสนอแนะทั้ง ๒ ข้อมีความขัดแย้งกัน และขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๑๘ (๑) จึงควรตัดออกทั้ง ๒ ข้อ 
 ๓. เนื่องจากกลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย จึงควรท าเป็นเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เพ่ือเป็นการขยายความในการตอบแต่ละข้อเพ่ือจะได้ข้อมูลในการปรับปรุงการท างานของสภา
มหาวิทยาลัย  
 ๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริม
วิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อพิจารณาจะ
เหมือนกับสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแล จึงขอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแล
หรือเป็นผู้ที่สร้างยุทธศาสตร์และรับผิดชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยในการผลักดันให้เป็นผลส าเร็จ 
 ๕. ความเป็นมาของสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือกระทั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มตั้งแต่
เป็นสถาบันราชภัฏมาจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในต่างจังหวัดบางแห่ง ลงมาด าเนินการเอง แม้กระทั่งขณะนี้มีการเปลี่ยนนายกสภามหาวิทยาลัยและก็มี
ความเชื่อว่านายกสภามหาวิทยาลัย สามารถจะให้ใครเป็นอธิการบดีได้ เส้นแบ่งระหว่างความหวังดีอาจ
กลายเป็นการก้าวก่ายการท างาน เมื่อพิจารณาในหน้า ๒๖ ตารางที่ ๗  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พบว่าปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อันดับ ๑ ได้แก่
ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เป็นอันดับสุดท้าย  
 ๖. ตารางที่ ๔ หน้า ๒๒ ตารางที่ ๔  แสดงการเปรียบเทียบปฏิบัติงานในภาพรวมของบทบาทและหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พบว่าด้านการก ากับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สูงเป็นอันดับสุดท้าย ทั้ง ๓ ป ี
 ๗. สภามหาวิทยาลัยท างานแบบกัลยาณมิตร กฎหมายมีการระบุอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แต่บางครั้ง
สภามหาวิทยาลัยจะท าอะไรก็ต้องดูว่ามหาวิทยาลัยว่าอย่างไร เพราะมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลในด้านการบริหาร
จัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งในรายละเอียดด้านต่าง ๆ จึงต้องพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยด้วย  เช่นจะเปิดคณะใหม่ทางฝ่ายบริหารเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาก่อน และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
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๒๔  

๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนั้นมาจาก มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนด
นโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การ
ผลิตและส่งเสริม         วิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ หากท างานแบบกัลยาณมิตรที่สภามหาวิทยาลัยท าอยู่ ก็สามารถไปได้ด้วยดี เชื่อว่ากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านไม่มีวาระซ่อนเร้น เหมือนสภามหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีการก้าวก่ายการท าหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหาร  
 ๘. การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่สภามหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย  
 ตอบชี้แจง 
 ดร.บุญลือ ทองอยู่ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยกล่าวตอบชี้แจง
ว่า ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นการน าเสนอโดย
ไม่ได้มีการตัดข้อความใด ๆ ออก เนื่องจากต้องการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาจากข้อมูลการประเมินที่เป็น
จริง           การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งพบว่าการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑) ทุกที่จะมีคะแนนน้อย ซึ่งขณะนี้สภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการพิจารณา
ก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้สภามหาวิทยาลัยมีการพิจารณาใน
เรื่องดังกล่าวมากขึ้น  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวชี้แจงว่า ในฐานะอธิการบดีในช่วงระยะท่ียาวนานพอสมควร
และได้ท าแผนและนโยบายมาระยะหนึ่งร่วมกับสภามหาวิทยาลัย การก าหนดนโยบายต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเป็นผู้
ก าหนดเนื่องจากวาระในการด ารงต าแหน่งอธิการบดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเหลื่อมกันอยู่ ซึ่ง
อธิการบดีด ารงต าแหน่งก่อนวาระการด ารงต าแหน่งของสภามหาวิทยาลัย และในการเข้ารับต าแหน่งอธิการบดี
ต้องเป็นผู้น าเสนอนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่
พิจารณา ฉะนั้นการก าหนดนโยบายจึงเป็นการชี้ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และก าหนดเป็นแผน
ระยะยาว เมื่อมีการปฏิบัติตามแผน กรรมการสภามหาวิทยาลัยก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขต่าง 
ๆ โดยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
 นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเห็นด้วยกับสิ่งที่อธิการบดีกล่าว การด าเนินงาน
บางอย่างจะก้าวก่ายการท างานของฝ่ายบริหารนั้นไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ยกตัวอย่างเช่น 
การอนุมัติให้ปริญญาฯ สภามหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารโดยอธิการบดีด าเนินการ เป็นต้น สภา
มหาวิทยาลัยสามารถกระท าได้แต่ต้องก าหนดแนวทางให้ชัดเจน หรือแม้แต่ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ก็ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารก่อน 
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ  
 ๑. รายงานการประเมินตนเองของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕             
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕)  
 ๒. เพ่ิมเติม ส่วนที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
  
               ๔.๔  (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๑๘ |

๒๔  

 
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
  ตามที่  ได้สิ้นสุดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความคล่องตัว และให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              หน่วย: ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

รวม 

๑. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ๐.๒๕ - ๐.๒๕ 
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕.๑๐ - ๕.๑๐ 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๗๓.๒๕ ๙๖.๗๓ ๒๖๙.๙๘ 
๔. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๔๔๒.๖๒ ๒๑๔.๘๑ ๖๕๗.๔๓ 
๕. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒๕.๘๑ ๘.๕๙ ๓๔.๔๐ 
๖. ผลงานการให้บริการวิขาการ ๑๔.๕๖ - ๑๔.๕๖ 
๗. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๑๗.๑๗ ๑๐.๑๗ ๒๗.๓๔ 
๘. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๔.๐๕ - ๔.๐๕ 

รวมทั้งสิ้น ๖๘๒.๘๑ ๓๓๐.๓๐ ๑,๐๑๓.๑๑ 
ร้อยละ ๖๗.๔๐ ๓๒.๖๐  

  
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กล่าวถึงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ 
 

จ าแนกตามงบรายจ่าย 
รายจ่าย งปม. บกศ. รวม 

งบบุคลากร ๑๒๓,๗๐๙,๑๐๐ ๒๓๒,๙๗๒,๘๐๐ ๓๕๖,๖๘๑,๙๐๐ 
งบด าเนินงาน ๘๐,๐๗๐,๐๐๐ ๒๘,๕๖๙,๘๐๐ ๑๐๘,๖๓๙,๘๐๐ 
งบลงทุน ๒๐๘,๗๓๓,๒๐๐ ๕๓,๐๙๙,๙๐๐ ๒๖๑,๘๓๓,๑๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๒๔๑,๙๗๘,๑๐๐ ๑๕,๖๕๕,๘๐๐ ๒๕๗,๖๓๓,๙๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ 

 รวม ๑,๐๑๓,๑๐๘,๗๐๐ 
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จ าแนกตามผลผลิต / โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ งปม. บกศ. รวม 
๑. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
    พกพา  

      ๒๕๓,๐๐๐   -   ๒๕๓,๐๐๐ 

๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน  

 ๕,๑๐๓,๖๐๐                     -        ๕,๑๐๓,๖๐๐  

๓. ผู้ส าเรจ็การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๗๓,๒๕๒,๑๐๐    ๙๖,๗๓๐,๖๐๐  ๒๖๙,๙๘๒,๗๐๐ 
๔. ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ ๔๔๒,๖๑๗,๖๐๐  ๒๑๔,๘๑๒,๒๐๐  ๖๕๗,๔๒๙,๘๐๐  
๕. ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    ๑๔,๕๖๐,๘๐๐      ๘,๕๘๗,๗๐๐  ๒๓,๑๔๘,๕๐๐ 
๖. ผลงานการให้บริการวิชาการ    ๒๕,๘๐๕,๑๐๐  -    ๒๕,๘๐๕,๑๐๐  
๗. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้    ๑๗,๑๖๘,๒๐๐    ๑๐,๑๖๗,๘๐๐  ๒๗,๓๓๖,๐๐๐ 
๘. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๔,๐๕๐,๐๐๐  -     ๔,๐๕๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๖๘๒,๘๑๐,๔๐๐  ๓๓๐,๒๙๘,๓๐๐  ๑,๐๑๓,๑๐๘,๗๐๐ 
ร้อยละ ๖๗.๔๐ ๓๒.๖๐  

 

   
 
  ทั้งนี้ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ ๑๐(๔๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สิน และงบประมาณ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ได้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย มี
ประเด็นข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน ดังนี้ 
  ๑. การจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบางรายการที่
วงเงินจัดสรรน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้าง
ชั่วคราว ในการนี้มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้มีรายรับสมดุลกับรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
  ๒. การสมทบค่าก่อสร้างควรมีการวางแผนสมทบไว้ทุกปี แต่หากไม่มีการเบิกจ่ายในปี
นั้น ๆ ควรด าเนินการกันเหลื่อมปีไว้ โดยไม่ควรน าไปใช้จ่ายอย่างอ่ืน เพ่ือเป็นการลดภาระการจ่ายเงินสมทบในปี
สุดท้ายและไม่ให้กระทบรายจ่ายส่วนอื่น ๆ  
  ๓. ควรมีการทบทวนการเปิด ปิด หลักสูตรที่รับนักศึกษาที่มีจ านวนน้อยกว่าแผนรับ 
เนื่องจากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ อาจส่งผลให้ขาดทุนได้ 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. จากการน าเสนอผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย 
พบว่ามีอัตราบุคลากรที่เกินอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ในส่วนของงบ
บุคลากรเป็นเงินงบประมาณที่สูง มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการปรับลดงบบุคลากรตามความจ าเป็นอย่างไร 
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 ๒. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และมีวิธีการในการลดค่าสาธารณูปโภค และใช้ควบคู่
กัน 
 ๓. ควรจัดท างบดุลเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินซึ่งเป็นการแสดงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็น
เจ้าของหรือมีอยู่  
   
 ตอบชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวว่าการจัดสรร
งบประมาณ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่าสาธารณูปโภคจะไม่ให้มาตามจริง ส านักงบประมาณจัดสรรเงิน
งบประมาณให้ยอดรวม แล้วมหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง หากงบประมาณในส่วนใดใช้ไม่ทันก็จะโอนเป็นค่า
สาธารณูปโภค                       ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน เป็น
เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีการก าหนด
มาตราการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการประหยัด อาทิ การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การลดค่าใช้จ่ายการใช้
โทรศัพท์ การลดการใช้กระดาษ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญ เป็นต้น เนื่องจากงานที่ขยายขึ้นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา มีอัตราการเรียก
เก็บที่สูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นการด าเนินงานโครงการพิเศษจึงต้องคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสาธารณูปโภครวม
ด้วย  
 ส าหรับนโยบายทางด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนตั้งแต่อธิการบดีเข้ารับต าแหน่งเมื่อ ๘ ปี           
ที่แล้วคือมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการให้บุคลากรออก การที่งานน้อยลง และบุคลากรไม่มีงานท าผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การที่นักศึกษาลดลงท าให้รายได้ลดลง แต่กลับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่
น่าตกใจ จึงควรเป็นความท้าทายของอธิการบดีคนใหม่ จากประเด็นข้อสังเกตการจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบางรายการที่วงเงินจัดสรรน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างชั่วคราว ในการนี้มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร
เพ่ือให้มีรายรับสมดุลกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ควรน าประเด็นนี้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี เพ่ือ
ถามวิสัยทัศน์   
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวตอบชี้แจงว่า ประเด็นข้ อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยตระหนักอยู่ตลอดเวลาในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ส่วนค่าสาธารณูปโภค 
ปัจจุบันค่าไฟฟ้าสูงส่วนหนึ่งมาจากการไฟฟ้าไม่ให้แยกหม้อแปลงจึงเป็นหม้อแปลงรวม เมื่อมีการก่อสร้าง
เท่าไหร่จะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเป็นระบบก้าวหน้าแบบโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ค่าประปามี
ปริมาณการใช้ที่ลดลงเนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ส าหรับค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เมื่อค านวนประมาณการใช้
เป็นลิตรจะมีจ านวนปริมาณการใช้ที่ลดลงแต่ราคาน้ ามันมีการเพ่ิมขึ้นจากเดิมสองเท่า จึงท าให้จ านวนเงินไม่
ลดลง  
 เมื่อมหาวิทยาลัยเสนอของบประมาณหากค่าสาธารณูปโภคเสนอขอไปเต็ม จะไม่ได้งบประมาณในส่วนอื่น 
เพราะส านักงบประมาณจะก าหนดมาเป็นวงเงินรวม มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาตัดในส่วนต่าง ๆ เอง จึงตัดส่วน
ของค่าสาธารณูปโภคลง เพ่ือน ามาใช้เป็นงบก่อสร้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนระยะยาว และ ใช้เงิน
โครงการพิเศษ และงบประมาณแผ่นดินที่เหลือเป็นค่าสาธารณูปโภค 
 จากการลดจ านวนนักศึกษาลง มหาวิทยาลัยลดจ านวนบุคลากรด้วยหรือไม่ หากลดจ านวนบุคลากรลง
เท่ากับว่าผู้บริหารไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการ จะท าอย่างไรจะดึงคนที่ถูกพัฒนาแล้วในระดับหนึ่ง            
มาท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อัตราเกินของบุคลากรสายวิชาการมีจ านวน ๒๐๘ คน และสายสนันสนุน
จ านวน ๒๔๙ คน มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้มีชีวิตอยู่รอดได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องท าให้ได้
เพ่ือความอยู่รอดแต่หากถามว่าจ านวนนักศึกษาที่ลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยค านึงถึ งคุณภาพที่ดี  ส าหรับ
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อาจารย์ที่เกินนั้นจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบบูรณาการที่ไม่เคยสร้างมา ปีนี้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหม่ 
จ านวน ๘ หลักสูตร เช่น เลขานุการทางการแพทย์ เทคโนโลยีเคมี เป็นต้น อาจารย์ที่เหลือบางส่วนท างานวิจัย
ได้ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ถูกบังคับด้วยเงื่อนไขและความจ าเป็น ที่จะต้องท าให้
สายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์มีสัดส่วนที่ลงตัว และใช้อาจารย์ส่วนที่เกินให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
งานเหมือนกับการเปิดหลักสูตรการประถมศึกษาในปีนี้    
 การสมทบค่าก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมีการวางแผนสมทบไว้ทุกปี บางครั้งกองนโยบายและแผน และกอง
คลังท างานไม่สัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกันเงินส่วนหนึ่งไว้ไม่ได้ใช้จ านวน ๕๐ ล้านบาท (ห้าสิบล้าน
บาท) ซึ่งถูกตรวจสอบและแจ้งมาจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นเงินที่มหาวิทยาลัยกันสมทบไว้
ส าหรับการก่อสร้าง เงินบ ารุงการศึกษาที่ติดลบอีกส่วนเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาถูกตั้ง
งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาไว้ แต่มีส่วนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนประมาณ ๑๐๐ 
คนยังไม่ได้หักออก           จึงเป็นเงินงบประมาณที่ซ้อนกันอยู่ระหว่างเงินบ ารุ งการศึกษากับเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ส าหรับเงินงบประมาณท่ีติดลบจ านวน ๑๓๙ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านบาท) มหาวิทยาลัยเห็น
ว่าไม่เป็นปัญหาสามารถหางบประมาณในส่วนนี้ได้และสามารถหาได้มากกว่านี้ 
 ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องอธิบายและชี้แจงให้เกิดความ
ชัดเจน บางครั้งถามว่าท าไมมหาวิทยาลัยไม่ตั้งงบประมาณให้มีความสมดุลกัน เหตุผลที่ตั้งงบประมาณให้สมดุล
ไม่ได้เนื่องจากรายรับบางตัวเกิดภายหลังและขึ้นอยู่กับโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินงานโครงการพิเศษให้ได้มากที่สุด นั้นคือวิธีการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณที่ติดลบก็จะเป็นบวก  
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

   
  ๕.๑  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 

  
  สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

 ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๕๒๔.๕๓ ล้านบาท เงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
๒๕๕๕ (เงินกู้ SP๒) วงเงิน ๗.๕๗ ล้านบาท และเงินโครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยฯ ได้รับจัดสรรวงเงิน ๓๓.๔๙ ล้านบาท นั้น ในไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕) มหาวิทยาลัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน เดิมได้รับจัดสรร วงเงิน ๕๑๘.๘๓ ล้านบาท และได้รับการ
จัดสรรเพ่ิมเติมส าหรับเงินอุดหนุนค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย วงเงิน ๕.๗๐ ล้านบาท รวมได้รับ
จัดสรรทั้งสิ้น วงเงิน ๕๒๔.๕๓ ล้านบาท  โดยในไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) มีผลการเบิกจ่าย 
วงเงิน ๔๔๖.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙ ของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ในส่วนของงบลงทุน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๒๒ |

๒๔  

ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๒๓.๖๑ ล้านบาทมีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๙๕.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๖ ของงบ
ลงทุนที่ได้ รับจัดสรร 
  ทั้งนี้ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ขออนุมัติกันเงิน
เหลื่อมปี วงเงิน ๖๕.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประกอบด้วย
งบด าเนินการ วงเงิน ๓๗.๖๗ ล้านบาท และงบลงทุน วงเงิน ๒๗.๗๕ ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่าย
ส่งคืนคลัง วงเงิน ๑๒.๓๔ ล้านบาท (งบบุคลากร) คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔ 
  ๒. เงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เงินกู้ SP๒) ได้รับ
จัดสรรวงเงิน ๗.๕๗ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๔ มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๗.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖           
ของเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เงินกู้ SP๒) ที่ได้รับจัดสรร 
  ทั้ งนี้  เงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เงินกู้  SP๒) 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร จ านวน ๓ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๕) วงเงิน ๒๐.๒๕ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย (๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) รวมทั้งสิ้น ๑๙.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๓ ของเงินกู้ของโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เงินกู้ SP๒) ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด และได้ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย
งบพัฒนาอาจารย์เป็นปริญญาเอก ไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ลงเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีเงิน
เหลือจ่าย            คืนคลัง วงเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖     

  ๓. เงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯ          
ได้รับจัดสรรวงเงิน ๓๓.๔๙ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๔ มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๒๓.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๘.๘๓ ของเงินโครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาฯ ที่ได้รับจัดสรรและมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี  
วงเงิน ๑๐.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   ทั้งนี้ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ ๑๐(๔๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สิน และงบประมาณ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ราย งาน ผ ลการด า เนิ น งาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐กันยายน ๒๕๕๕) กลุ่ม
งานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความเห็น 
ชอบจากอธิการบดี จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) เงินค่าปรับกรณีงานล่าช้ากว่าก าหนด ๒) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓)  การด าเนินงานของศูนย์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๒๓ |

๒๔  

๒๕๕๐                 ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ๔) โครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
 
 มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
               ๕.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน  
  
          สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน สรุปสาระส าคัญได้
ดังนี้ 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดตัวชี้วัด “ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” มี ๕ ระดับ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งระดับ
ความส าเร็จในระดับที่ ๒ คือ “รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” และจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท ารายงานผลการด า เนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก าหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีทั้งหมด ๗ กิจกรรม ได้แก่ การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การลดค่าใช้จ่ายการใช้
โทรศัพท์ การลดการใช้กระดาษ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ การบันทึก/วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 

 
   ทั้งนี้ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ ๑๐(๔๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สิน และงบประมาณ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๗)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕                                                   ๒๔ |

๒๔  

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๗(๗)/
๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


