
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน 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. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑. นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๔. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
     กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม  
๑. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔. ดร.สุวมายล์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านายการส านักงานอธิการบดี 
๔.  ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
๖.    นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑.๑ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๕๒๑ ลงวันที ่
  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... 
 
        สรุปเรื่อง  นายกสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๕๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ.... โดยมีสาระส าคัญดังนี 
   ตามที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งผู้แทนไปชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... นั้น บัดนี้  คณะกรรมการกฎษฎีกา (คณะที่  ๘ ) ได้ตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพิจารณาแจ้งยืนยันความเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วโดยเร่งด่วนอย่างช้าไม่เกิน ๑๔ วันนับแต่วันที่
ได้รับร่างกฎหมาย ทั้งนี้กรณีที่มีความเห็นชอบกับร่างกฎหมายหรือกรณีที่มีความเห็นแตกต่างหากไม่แจ้งภายใน
ก าหนดให้ถือว่าหน่วยงานเห็นชอบในร่างกฎหมายแล้ว 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         
ที่ นร ๐๙๐๑/๕๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ .... 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า           

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับนี้ จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยจัดตั้งผู้แทน
ไปชี้แจงกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้ งแต่เดือนเมษายน และเพ่ือให้ เป็นไปตามขั้นตอน จึงขอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือตอบยืนยันไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดีกล่าวว่า ในการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกาทุกครั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดส่งผู้แทนเข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติฯ และต้องรอ ๑๔ วัน           
ถึงจะสามารถน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งไป
ยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหากน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ทันสมัยประชุมสามัญทั่วไป       
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ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะมีการเปิดสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ อีกครั้งในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้  
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องกฎหมายลูก 
ประกอบด้วย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ทันที ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ....มีผลบังคับใช้ จึงควรเร่งรัดผู้รับผิดชอบในการยกร่าง โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เร่งด่วน
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการตามกฎหมายใหม่ และส่วนที่ไม่เร่งด่วน เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จึงควรน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 
๒๕๕๖ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
 

กล่าวตอบชี้แจง ดร.บุญลือ ทองอยู่  ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่าง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ... กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการยกร่างฯ ได้ด าเนินการจัดท ากฎหมายลูกเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจ านวน ๓ ใน ๔ โดยเฉพาะในเรื่องที่เร่งด่วนส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งรอน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและน าเข้าท่ีประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายต่อไป   
 
 มติ ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยท าหนังสือแจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....ว่าในชั้นนี้มหาวิทยาลัยไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
        ๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการสรรหาบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า 
  มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารง
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ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
อธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
    เพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้ งผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า การ
ครบวาระและจะต้องมีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นไปตามกฎหมายและเพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่องจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะมีความ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งได้เสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาเป็นระยะ และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เป็นอย่างช้า ดังนั้นในการ
เปลี่ยนผ่านการบริหารงานในลักษณะที่ต้องมีความต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผล
พันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต่อไปอีกไม่เกิน ๑๘๐ วัน ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๓  

ส าหรับต าแหน่งรองอธิการบดี จะครบวาระการด ารงต าแหน่งเช่นเดี ยวกับอธิการบดี ในวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงขอความเห็นจากสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางอย่างไร โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกความคิดเห็นของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งการแต่งตั้งรองอธิการบดี จะต้องเป็นไปตาม
ค าแนะน าของอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ จึงเห็นว่า
ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้ได้รับเงินเดือนโดยเป็นไปตามอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้าย  
 นายนิคม กฤษณรังคุณ ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาโดย          
เสียงเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาเลือกรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉะนั้นในการเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ควรให้
อธิการบดีเป็น         ผู้พิจาณาตามความเหมาะสม  
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 มติ ทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับเงินเดือนเป็นไปตามอัตรา
เงินเดือนขั้นสุดท้าย 

๒. การแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ทั้งนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้มีผลย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และได้รับเงินเดือนเป็นไปตามอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้าย 
 
          ๔.๒  แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   พร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนการด าเนินงานด้าน
งบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕    
มีมติให้น าเสนอรายละเอียดของแผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า         
ในวาระดังกล่าวควรมีเวลาในการพิจารณาและอภิปรายระดมความคิดเห็นกันอย่างทั่วถึง ซึ่งการพิจารณาใน
เบื้องต้นที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการเข้าใช้ประโยชน์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ดังนี้ 
    ๑. โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จังหวัดล าปาง เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงควรมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือคนกลาง
เป็นคณะท างานเพ่ือความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 
    ๒. ควรปรับแก้ไขแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง 
    ๓. ควรท าการประมาณการรายได้ในแบบที่ดีท่ีสุดและเป็นไปได้มากที่สุด   
 

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง ตามที่ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง กล่าวอธิบายเพ่ิมเติม โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณของโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคาร
แห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และจัดการเรียนการสอนส าหรับระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 
รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติด้านอาหารและการบริการชุมชนใน
พ้ืนฐานความรู้ทางด้านอาหาร รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริการงานวิชาการให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย 
ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง มีการจัดการเรียนการสอน และด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทุกด้าน จนได้การยอมรับจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนได้รับรางวัลในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติอีกด้วย        ในปัจจุบัน สถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้
เป็นพ้ืนที่เช่าและไม่เพียงพอ           ต่อการรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะในการรับนักเรียนในระดับอนุบาล 
ซ่ึงในการน าเสนอแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง  
มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเน้นในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี
และอาจขยายต่อไปถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภารกิจด้านบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย
และพัฒนา เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ         มีลักษณะเป็นศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งจะขยายในส่วนของ
ศูนย์บริการวิชาการ เป็นงานที่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เกิดจากความเชี่ยวชาญและการจัดการเรียน
การสอนแต่ละสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง จัดการเรียนการสอน ในส่วนแรกเป็นเรื่องของปฐมวัย 
ซึ่งจะต่อยอดไปถึงประถมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท และเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านปฐมวัย มีโรงเรียน
อนุบาลสาธิตละอออุทิศ ขยายไปถึงระดับประถมศึกษา ส าหรับด้านของอาหาร จะเน้นเรื่องการต่อยอดไปถึงการ
เป็นศูนย์กลางอาหารทางภาคเหนือ ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะการเปิดร้านอาหาร สถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษา แต่จะเน้นในเรื่องของการบริการวิชาการ การวิจัย และการต่อยอดทางด้านอาหาร จากการส ารวจ
พบว่าขณะนี้มีความต้องการในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ที่สามารถขยายต่อไปจนถึงระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ และระดับอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการของรัฐบาล ที่เน้นเรื่องการท าศูนย์กลางอาหาร ๔ ภาค 
ซึ่งภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในส่วนนี้ ซึ่งจะสามารถต่อยอดและขยายงานไปได้อีกระดับ
หนึ่ง ในส่วนของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการต่อยอดในด้านงานบริการวิชาการ มีการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงงานบริการต่อชุมชน อ่ืน ๆ อาทิ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดที่น าเสนอเป็น
เพียงภาพรวม ส าหรับการเสนอขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งพ้ืนที่โครงการมีประมาณ ๒๖ ไร่ อาคารสถานที่มีความ
พร้อมใช้งาน ราคาประเมินที่ดินและสิ่งก่อสร้างประมาณ ๑๕๗ ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาท) 
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมประมาณ ๘๒ ล้านบาท (แปดสิบสองล้านบาท) งบก่อสร้างอาคารใหม่ ๖ 
หลังประมาณ ๒๔๖ ล้านบาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านบาท) และงบคุรุภัณฑ์ประมาณราคา ๑๘๐ ล้าน (หนึ่งร้อย
แปดสิบล้านบาท) รวมงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๐ ล้าน (หกร้อยล้านบาท) ในส่วนของการ
ลงทุนประมาณการรายรับ ในเบื้องต้นใน ๑๐ ปี ประมาณการรายรับรายจ่ายจากจ านวนรับนักศึกษาตามแผน
รับนักศึกษาในแต่ละปี และรายรับอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการวิชาการ โครงการพิเศษ ซึ่งมีการประมาณการ
ไว้ประมาณ ๑,๙๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท) และประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งเปรียบเทียบจาก
ค่าใช้จ่าย        ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการท าแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับการขยายตัวรวมถึงการลงทุนซื้อที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง    ประมาณการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๗๕ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๔ ล้านบาท (เจ็ดสิบสี่
ล้านบาท) ซึ่งรวมการประมาณการทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ส าหรับ
ค่าเสื่อมราคาของ       สินทรัพย์ถาวรประเมินราคาตามหลักบัญชีประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
ซึ่งแผนการด าเนินงานในระยะเวลา ๑๐ ปี จะสามารถท าก าไรได้ประมาณ ๒๘ ล้านบาท (ยี่สิบแปดล้านบาท)  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการเข้าใช้ประโยชน์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง จะมีการลงทุนในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป          
ในระยะแรกจะเป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคาร ซึ่งจะอยู่ในวงเงินประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท           
(สองร้อยล้านบาท) โดยการผ่อนช าระระยะเวลา ๑๐ ปี ปีละประมาณ ๒๓ ล้านบาท ในส่วนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้โดยไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้อ่ืน และค่อยพัฒนาในเรื่องการจัดการเรียนการ
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สอน ซึ่งขณะนี้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับปริญญาตรี 
และจะขยับจากพ้ืนที่เดิมมาอยู่ในพ้ืนที่ใหม่ ส าหรับการลงทุนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ในระยะแรกคงจะใช้งบประมาณ
ไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท โดยจะใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นในระยะแรกจะใช้เงินงบประมาณ
ลงทุนน้อยและจะค่อย ๆ พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
สุพรรณบุรี  โดยใช้เวลาในการพัฒนา ๑๓ ปี และพัฒนามาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งที่นี้จะใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปี 
และพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง และมหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายส่วนหนึ่งไว้ว่าจะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา หากมหาวิทยาลัยสามารถรับเด็กปฐมวัยได้
เต็มจ านวน และมีพ้ืนที่ที่สามารถจะขยายไปถึงประถมศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ
รายได้ที่จะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีได้อย่างดี ในส่วนของระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว 
ในด้านอาหารซึ่งในปีหลัง ๆ จะมีนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากข้ึน ความเป็นไปได้ในระยะแรก ก็จะ
อยู่ได้ด้วยเงินรายได้ของศูนย์การศึกษาเอง การขยายในด้านอ่ืนคงด าเนินการภายหลัง และจะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในแต่ละส่วนต่อไป ครั้งนี้เป็นการขออนุมัติจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดล าปาง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
ในอนาคต 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. โครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่จึงต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา จึงขอให้อธิการบดี ยกตัวอย่าง          
กรณีของโรงแรมสวนดุสิตเพลส เฟสที่ ๒ และกับกรณีของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์     
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมมีข้อทักท้วงต่าง 
ๆ จึงขอให้ตีมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสภามหาวิทยาลัย 

๒. ก าหนดการน าเสนอโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างฯ ต้องน าเสนอธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเมื่อไหร่  

๓. สัญญาเช่าของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง จะสิ้นสุดการเช่าในปีใด และอัตราค่าเช่าปีละเท่าไร 
 ๔. ที่ดินแปลงนี้เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และในอนาคตหากจะหาที่ดินขนาดนี้ในราคาเท่านี้ ในจังหวัด
ล าปาง คงเป็นไปได้ยาก หากมหาวิทยาลัยลงทุนในการซื้อที่ดินจะเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า และในอนาคต
จะใช้เป็นสถานที่ส าหรับรองรับเมื่อศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง ที่เปิดด าเนินการในปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาเช่า 
ซึ่งการลงทุนควรพิจารณาว่าจะลงทุนในลักษณะใดและมีโอกาสด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการศึกษา
ความเป็นไปได้หากจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
อย่างไร ทั้งนี้อาจมีส่วนแบ่งจ านวนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ และแผนการต่อยอดทางด้านอาหาร
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการในรูปแบบใด  

๕. หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอน มีมหาวิทยาลัยลัยอ่ืนเปิดสอนด้วยหรือไม่ และ
จ านวนนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยอ่ืน มี
สัดส่วนเป็นอย่างไร 

๖. เป็นโครงการที่น่าสนใจและควรให้การสนับสนุน ในส่วนของการประมาณการรายรับ ควรตั้ง
ประมาณการในกรณีที่แย่ที่สุด ส าหรับประมาณรายจ่าย ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้างอาคาร มีกระบวนการคิด
อย่างไร นอกจากนั้นงบประมาณแผ่นดินที่ระบุเป็นค่าก่อสร้างอาคาร หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อไปอย่างไร  

๗. หากพิจารณาในประเด็นการพัฒนาประเทศเป็นหลักแล้วควรให้โอกาสชุมชนให้ได้รับการศึกษาให้  
มากขึ้น และผู้ที่ให้โอกาสนั้นควรมีศักยภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าขณะนี้มี
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน รวมเป็นจ านวนมากหากพิจารณา         
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เชิงคุณภาพแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่สามารถเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ เนื่องจาก      
สวนดุสิตมีชื่อเสียงในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวมานานจึงถือเป็นโอกาสดี หากพิจารณาจาก
แผนการรับนักศึกษา เห็นว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถแข่งขันได้มหาวิทยาลัยอื่นในพ้ืนที่ได้  
 ๘. ประมาณการเงินเดือนและค่าตอบแทน ในส่วนของค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงควรปรับเพ่ิมเป็นเดือนละ 
๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับค่าแรงในปัจจุบันได้หรือไม่  

๙. โครงการฯ ดังกล่าวมีความจ าเป็นหากสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ปัจจุบันหมดสัญญา
เช่าภายในระยะเวลา ๓ ปี หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อในพ้ืนที่เดิมก็จะเสียค่าเช่า แต่หากมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการต่อมหาวิทยาลัยควรจัดหาพ้ืนที่ตั้งถาวรส าหรับด าเนินงาน 

๑๐. การก่อสร้างอาคารใช้เงินงบประมาณเป็นเงินประมาณ ๒๔๖ ล้านบาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านบาท
ถ้วน)  และระบุแหล่งที่มาเป็นงบประมาณแผ่นดิน จะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และหากมีการขยาย
ระยะเวลาของโครงการฯ ออกไปจะมีผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานหรือไม่  

๑๑. ประมาณการรายรับ บางรายการสามารถปรับให้เพ่ิมได้มากกว่าที่น าเสนอ เช่น รายการบริการ
วิชาการ การจัดเลี้ยง หรือจัดฝึกอบรม เป็นต้น  

๑๒. ควรจัดท าความเสี่ยง ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน โดยวิเคราะห์ตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์ รวมทั้งสถาบันการศึกษาใกล้เคียงในพ้ืนที่ และความเสี่ยงในการประมาณการรายรับ และ
รายจ่ายซึ่งเป็นเรื่องของงบลงทุนแบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ที่ดิน การปรับปรุงซ่อมแซม การก่อสร้างอาคาร และ
ครภุัณฑ์ มหาวิทยาลัยควรมีแผนการด าเนินการรองรับหากไม่ได้งบประมาณตามท่ีก าหนดไว้  

๑๓. มหาวิทยาลัยจะมีจุดเด่นในการเรียกความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและการแข่งขันกับมหาวิทยาลัย
อ่ืนในเขตภาคเหนือตอนบน ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จะมั่นใจได้อย่างไรว่ารายรับที่ประมาณการ
ไว้จะเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

๑๔. การแข่งขันทางด้านการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากนี้อีก ๓ ปี เมื่อมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้ส่วนหนึ่งเอง มหาวิทยาลัยควรมี                
การวางแผนที่ชัดเจน โดยศึกษาแผนพัฒนาของจังหวัดล าปางควบคู่ไปด้วย 

๑๕. เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของผู้บริหารและทีมบริหาร เห็นว่าจะสามารถท าให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในการด าเนินงานควรเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย  

๑๖. หากโครงการมีความเสี่ยงหรือระงับการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจะต้องมีภาระในเรื่องดอกเบี้ย
ประมาณ ๑๐-๔๘ ล้านบาท ค านวนจากอัตราดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ ๗.๗๕ มหาวิทยาลัยจะมีความสามารถ
ในการจ่ายช าระได้หรือไม่ 

๑๗. ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาช่วยพิจารณาส่วนของรายได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับการลงทุน และ
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากมหาวิทยาลัยควรบริหารรายได้ และรายจ่ายให้มีความสัมพันธ์กัน  

๑๘. โครงการฯ มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และดีที่สุดในจังหวัดล าปาง มหาวิทยาลัยควรแบ่งสัดส่ วนของพ้ืนที่
ให้มีส่วนของธุรกิจทางวิชาการ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยได้อีกทางด้วย  

๑๙. โครงการศูนย์วิจัยอาหารภาคเหนือ และโครงการโรงเรียนสาธิตประจ า เป็นโครงการที่ดีหาก
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้จริงจะเป็นสิ่งที่ดี  

๒๐. ประมาณการรายรับ ในระดับปฐมวัยควรรวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้ด้วยเนื่องจากเป็นรายรับ  
๒๑. ควรมีแผนการจัดการด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อจัด

กรอบอัตราก าลังในแต่ละส่วนของมหาวิทยาลัย  
๒๒. รายละเอียดของโครงการยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจั งหวัดล าปาง ซึ่งจะเป็น

ข้อมูลที่มีความส าคัญหากศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครอบคลุมแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย 
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๒๓. หากโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของนายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล มหาวิทยาลัยควรเสนอ
เพ่ือของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและควรด าเนินงานในระยะแรกคือการ
จัดซื้อที่ดิน ส าหรับระยะต่อไปควรน าข้อสังเกตที่ได้รับจากที่ประชุมไปปรับปรุง แก้ไขและเพ่ิมเติม ใน
รายละเอียดต่างให้เกิดความครอบคลุมในทุกด้าน  

๒๔. สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพ่ือท าการศึกษาและประเมินมูลค่าของที่ดิน         
ในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในระยะเวลา ๑๐ ปี และจัดท าร่างแผนการด าเนินงานในรูปแบบที่มุ่งผลก าไร 
เพ่ือเห็นภาพได้ชัดเจนและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ควรมีที่ปรึกษาโครงการและมีรูปแบบและกระบวนการที่
สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรก าหนดทีมผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณา
อนุมัติโครงการในรูปแบบที่เป็นจริงและหากมีข้อผิดพลาดจะได้มีโอกาสย้อนกลับไปพิจารณาได้  

นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสรุปว่า โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงถือเป็นครั้ง
ส าคัญของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเห็นว่ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิโรจน์           ผลพันธิน อธิการบดี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดัง
ตัวอย่างที่ปรากฎ ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงแรม
เฟส ๒ รวมถึงการน าเสนอรายละเอียดของโครงการฯ เห็นว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงและท าความ
สะอาดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ         ก็สามารถใช้เป็นห้องเรียนได้ ในระยะแรกคงจะใช้เงินงบประมาณไม่มาก
นัก  
 
 ตอบชี้แจง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี กล่าวตอบชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ยื่น
ข้อเสนอไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าจะรับข้อเสนอของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ในเบื้องต้นมีการประเมินราคาที่ดิน ซึ่ง
ราคาประเมินเท่ากันกับของมหาวิทยาลัย เพราะใช้เกณฑ์มาตรฐาน เหลือเพียงอาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งยังไม่
ทราบอายุการใช้งาน จึงได้เทียบเคียงอายุการใช้งานประมาณ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่มีอาคารบางหลังที่สร้างมากว่า 
๒๐ ปี แต่พ้ืนฐานยังมีความแข็งแรง ซึ่งต้องประเมินค่าเสื่อมซึ่งจะท าให้การประมาณการของงบประมาณลดลง
จากที่ได้ประเมินไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าภายในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๕ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ท าข้อตกลงในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในการนี้จึงจ าเป็นที่ต้องน าเสนอโครงการฯ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาหากสภามหาวิทยาลัยยังไม่
พิจารณา มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถ ไปด าเนินการท าข้อตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้  

มหาวิทยาลัยมีการลงทุนในครั้งแรก คือการสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพโรงแรม ในเฟสที่ ๒ ขณะนั้น
ส านักงบประมาณให้เฉพาะเฟรสแรกเพียงอย่างเดียว ส าหรับเฟสที่ ๒ วงเงินลงทุนประมาณ ๘๗ ล้านบาท             
(แปดสิบเจ็ดล้านบาท) เนื่องจากในขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ อนุมัติ
ด าเนินการโดยให้ใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ได้ การกู้เงินมาสร้างเฟส ๒ จึงใช้เงินรายได้จากเฟสที่ ๑ เป็นส่วน
ในการสนับสนุนการจ่ายดอกเบี้ยและได้ใช้รายได้จาก เฟสที่ ๒ ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จภายใน ๑๘ เดือน และใช้
ระยะ เวลา ๓ ปี ในการผ่อนช าระธนาคารทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการแรกที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในลักษณะ
เช่นนี้  
 ส าหรับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นที่ดินที่
มหาวิทยาลัยจัดซื้อจากบริษัทกรุงธนเมืองแก้ว ในวงเงิน ๗๕ ล้านบาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) มีเนื้อที่ประมาณ 
๑๐ ไร่ และได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร และหอพักนักศึกษา ซึ่ง



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๗)/๒๕๕๕                                                                                         ๑๐ | ๑๒ 

 

สร้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นเงินลงทุนประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินเรื่อยมาจนกระทั่งได้อาคารที่เป็นตึกใหญ่ และได้ซื้ออาคาร
ข้างเคียงเพ่ือใช้เป็นส านักงาน วงเงินประมาณ ๕๔ ล้านบาท (ห้าสิบสี่ล้านบาท) ก็ใช้งบประมาณจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ขณะนี้ประมาณ ๙๐๐ ล้านบาท (เก้าร้อยล้านบาท) จากงบประมาณจ านวน ๔๕ ล้านบาท (สี่สิบห้าล้านบาท) ที่
มหาวิทยาลัยได้ลงทุนไปในระยะเวลา ๘ -๑๐ ปี ซึ่งประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
พยาบาลศาสตร์ การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างระมัดระวังที่สุด เพ่ือให้เป็นที่
ยืนยันว่าเราสามารถท างานนี้ได้ 
 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง จะหมดสัญญาเช่าในอีก ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งสิ่งปลูกสร้างหลักจะไม่มี ส่วน
ใหญ่จะเป็นเพียงการปรับปรุงซ่อมแซมจากเดิมที่มีอยู่ การประมาณการในเรื่องของการปรับปรุงและการก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยใช้ทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัย ไปตรวจสอบกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และจัดท าประมาณการ
ขึ้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยประมาณการค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริง เป้าหมายของมหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งหวัง
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่มุ่งไปที่ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งจะมีจ านวนมากและต้องการ
สถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานซึ่งมหาวิทยาลัยสร้างมาตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาแล้วจึงเป็นฐานรองรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการประถมศึกษา ใช้เป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติการสอนจากการ             ที่มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฝึกปฏิบัติการสอนจะท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาจารย์ไปได้ส่วนหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยพยายามเปิดการเรียนการสอนที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ โดย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตน่าจะท าได้ดีกว่า ซึ่งคาดว่าใน
ส่วนนี้จะท าให้การบริหารจัดการในระยะแรกเป็นไปได้ดี  

ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ท าให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการวางแผนต่อไปได้
อย่างมากขึ้น และมีความชัดเจนเพ่ิมยิ่งขึ้น ส าหรับในภาพรวมที่มหาวิทยาลัยมองไปในอนาคตบางเรื่องยังไม่
สามารถตอบได้ในขณะนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะท าไม่ได้ หรือเป็นปัญหา เนื่องจากยังไม่ได้ที่ดิน ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ มหาวิทยาลัยไม่ได้มองนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก แต่มองในระดับปฐมวัย 
และประถมศึกษา เป็นหลัก เพราะเป็นกลไกที่ส าคัญในการจัดการศึกษา ระหว่างระดับปฐมวัย ๔ ปี และ
ระดับประถมศึกษา ๖ ปี ใน ๑๐ ปี จะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีกว่าเนื่องจากเป็นการตอบสนองต่อสังคม ชุมชน 
ที่อยู่ในจังหวัด โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในจังหวัดล าปาง ปัจจุบันเป็นที่พักของประชากรก่อนจะเดินทางไป
ท างานที่จังหวัด เชียงใหม่มากกว่าที่จะพักท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายที่
สูง  

โรงเรียนอนุบาลในพ้ืนที่มีหลายแห่ง หากมองว่ามหาวิทยาลัยจะได้นักเรียนในสัดส่วนเท่าไรนั่นคือ
เป้าหมายแรก ในส่วนของค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดได้ระดับหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับการ
จัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกจ านวนหนึ่งเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นค่าหัว โดยรัฐบายจะจ่ายให้เป็นสอง
ส่วน ได้แก่ ค่าหัวที่ใช้ในการจัดการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่คืนให้กับผู้ปกครองเป็นค่าเครื่องแต่งกาย ที่เหลือจะ
เป็นเงินสมทบที่ได้ ส าหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายเพ่ิม รายได้ในส่วนดังกล่าวจะรองรับในส่วนนั้นด้วย จากการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จ าเป็นจะต้องมีครัวเพ่ือบริการอาหาร และมหาวิทยาลัย
เปิดหลักสูตรการอาหารอยู่แล้วก็จะเป็นการขยายครัวออกไป ซึ่งเป็นการด าเนินงานเพ่ือรองรับกับเด็กนักเรียน
ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ส่วนที่เหลือจึงจะขยายไป
ในส่วนอื่น ๆ  

จังหวัดที่ใกล้เคียงจังหวัดล าปาง ได้แก่ จังหวัดแพร่ ล าพูน น่าน มีจ านวนประชากรทีน่้อย มหาวิทยาลัย
จึงจะเสนอในรูปแบบของการพัฒนาจังหวัด ให้เป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์อาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
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นโยบายของ นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้รับการรับรองและยอมรับ ฉะนั้น
ในบางเรื่องมหาวิทยาลัยยังตอบไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
หน่วยงานที่จะเข้าไปบริหารจัดการ จะเป็นทีมงานที่ประจ าอยู่ที่นั่น หากพูดถึงการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยไม่ได้แข่งขันในสิ่งที่มหาวิทยาลัยอ่ืนมี แต่มหาวิทยาลัยรับในจ านวนที่สามารถท าได้ จะเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยไม่ได้ขยายจ านวนรับเพ่ือจะขยายเงินรายได้ แต่มหาวิทยาลัยขยายงานบริการวิชาการแทน ฉะนั้น
แผนการรับนักศึกษาจึงไม่ได้เป็นหลักที่จะน ามาคิด นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษามีอยู่ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ         มีนักศึกษาโครงการความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน       เป็นส่วนหนึ่ง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับมหาวิทยาลัยและทีมงานจะ
น าไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีที่สุด  

ส าหรับโครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง           
มิใช่เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัย
น าเสนอโครงการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวงเงินประมาณ 
๒,๖๐๐ ล้าน (สองพันหกร้อยล้านบาท) เป็นเงินกู้ส าหรับการลงทุน ๑๖๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) 
ขณะนี้ได้จ่ายช าระหนี้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่ ๔ และคืนเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน
ประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท (หกร้อยล้านบาท) และอีกส่วนคืนให้กับมหาวิทยาลัยในรูปของที่ดิน ของศูนย์
การศึกษาต่าง ๆ จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๑) แผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ และ ๒) โครงการ
เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดล าปาง ส าหรับในการประชุมในครั้ง
นี้ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเฉพาะโครงการเข้าใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับส่วนของแผนการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณมหาวิทยาลัยจะน าเสนอเป็นโครงการย่อยต่อไป  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวว่าชื่นชมการท างาน
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ในด้านยุทธศาสตร์ และการสร้างงานให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ขณะนี้โครงการต่าง ๆ ใกล้จะสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น การปิดศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง พิษณุโลก การสร้างงานให้กับบุคลากรเป็นยุทธศาสตร์การสร้าง
งานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่มหาวิทยาลัยไม่มีงานก็ให้บุคลากรออก แต่มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการ
ลงทุน จะเห็นได้ว่าศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง มีความเข้มแข็งในด้านการจัดการเรียนการสอน งานบริการ
วิชาการ และที่ส าคัญคือ งานวิจัย จึงเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นงานใหม่ที่จะต่อเนื่องในการสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับบุคลากร แม้แต่การเคลือนย้ายบุคลากรจากศูนย์พิษณุโลก ที่ปิดศูนย์ มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ล าปาง           ก็ เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรและทีม
บริหารได้ท างาน จึงเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร และขอชื่นชมการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
หากให้ตั้งสมมติฐานคิดว่าท่านมีทางออกเหมือนกับสภามหาวิทยาลัยอ่ืน เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่ 
หากเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืน อาจจะบอกว่าขณะนี้อยู่ในระยะของการเปลี่ยนแปลงอธิการบดี ให้
ชะลอเรื่องเพ่ือกลับไปศึกษา หรือไม่ด าเนินโครงการ ซึ่งมีความคิดเห็นว่าทางออกน่าจะเป็นเช่นนั้น  ทั้งนี้ต้องขอ
ชื่นชมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในด้านวิสัยทัศน์ ซึ่งเชื่อว่างานของสวนดสิตจะไม่สะดุด และ
ยังเป็นตัวอย่างให้กับสภามหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย เมื่อมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ในการด าเนินงานและได้เริ่มด าเนินงาน 
อาจจะสามารถต่อรองในเรื่องงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลได้ ซึ่งก่อนที่มหาวิทยาลัยจะของบประมาณจาก
รัฐบาล มหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อน อีกทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่ง และจะเป็นตัวกระตุ้นการท างานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปางจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
 มติ  ที่ประชุม  อนุมัติ  
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๑. โครงการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง 
ส าหรับแผนการด าเนินงานและงบประมาณให้น าเสนอโดยแบ่งเป็นช่วงของการด าเนินงาน 

๒. งบประมาณวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
งบประมาณในเชิงธุรกิจ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๘(๘)/
๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 


