
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

_______________ 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒. นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๕.  นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา
๖. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๘. ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. นายธงชัย ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       กรรมการสภา 
๑๒. พลเอกเมธี สมุทรักษ์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
    มหาวิทยาลัย   กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร  ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๕. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. ดร.ชนะศึก       นิชานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการสภา 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ   อินทรัตน์ ผูแ้ทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล   ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ด า  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒. นายวัชรกิติ   วัชโรทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดร.วรานี    เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๒/๑๗ 

๔. ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๔. ดร.เบญจพร   ดามาพงศ์ ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
๕. นายอมรเทพ   สีบุญเรือง กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
๖. นายกิตติศักดิ์   วสันติวงศ์ ผู้จัดการโรงสีข้าว 
๗. นางสาวอุษณีย์   ชลเกตุ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘.  นายธนภูม ิ มาประเสริฐ นิติกรกองกฎหมาย 
๙.   นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางจันทรา   เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
   ดร.บุญลือ  ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้เกี่ยวข้องแจ้งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 
 ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการพิเศษ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
  
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักกิจการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (The Office of Business Affairs) 
เป็นหน่วยงานสนับสนุน  จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า
ด้วยส านักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่แยกออกจากระบบราชการ ท า
หน้าที่ด าเนินการด้านกิจการพิเศษ โดยยึดหลักให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีระบบการบริหารงานเชิงธุรกิจที่
มีความคล่องตัวทั้งด้านการบริหารจัดการ การเงินการบัญชี ระบบงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล  ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงไปยังคณะหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาจนกลายเป็นนโยบาย “ธุรกิจวิชาการ”  
ที่สถาบันการศึกษาทั่วไปให้การยอมรับและได้น าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน้าที่  ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
กิจการพิเศษ คือ การบริการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในรูปของสินค้าและบริการ หรือ
การน าความรู้จากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ออกเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ  ซึ่งสามารถสร้างจุดเด่นและความรู้ใหม่ๆ 
ให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานที่สะดวก โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
   ในการนี้ ส านักกิจการพิเศษ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เพื่อน าเสนอพร้อมทั้งรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของส านักกิจการ
พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๓/๑๗ 

  ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. ควรแยกเป็นศูนย์ก าไร (Profit Center) และมีการท าบัญชีแยกของแต่ละหน่วยงานเพื่อจะได้กระตุ้น
แต่ละหน่วยงาน  
  ๒. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
  ๓. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มิใช่เฉพาะในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น 
  ๔. ควรมีการวางแผนและเตรียมการเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  ๕. ควรระบุหมายเหตุของจ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ลดลง เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา
  ๖. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานให้ปรากฎสู่สาธารณชนอย่างชัดเจน และจะด าเนินการอย่างไรเพื่อใช้
ประโยชน์และสร้างความคุ้มค่า  ซึ่งโครงการต่าง ๆ มีคุณค่า และเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัย 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงานพูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวท ี
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
พูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐ เวที  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาทางวิชาการของ
คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                
ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฯลฯ ด าเนินการจัดเวที “พูดจา  
หาทางออกประเทศไทย” ตามที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน  โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อ านวยความสะดวก และได้ด าเนินการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทั่วทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอันเป็นกุญแจส าคัญ ในการก้าวไปสู่ทางออกของประเทศไทยร่วมกัน โดยมีการจัด
เวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทย  ๑๐๘ เวที  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน – ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีทั่วประเทศ จ านวน ๑๐๑,๖๘๓ คน ในการนี้ ได้มีการสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานพูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปรายงานผลการด าเนินงานพูดจาหา
ทางออก ประเทศไทย ๑๐๘ เวที 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอ
ที่ประชุมเรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๔/๑๗ 

    ด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก  ได้เข้าพบวิปรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...  ซึ่งในวันที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงจะทราบว่าร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะบรรจุเป็นวาระใด ซึ่งเดิมบรรจุอยู่ในวาระที่ ๗ 
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ   
   
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖           
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖   
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี
การแก้ไข หน้า ๑๘/๒๐ ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๖ ข้อความ “มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาจัดท างบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ จึงยังไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ จึงยังไม่มีการเข้าใช้
ประโยชน์” และย่อหน้าที่ ๔ บรรทัดสุดท้าย ขอเพิ่มข้อความ “ราคาประเมินรวม ๑๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ด
ล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
  ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
    ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๗)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต   
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่  
   ๑)  เลขานุการสภาวิชาการ เรื่องโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม 
   ๒)  ส านักงานอธิการบดี เรื่อง สรุปการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและ
การบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๕/๑๗ 

   ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต กับ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม ที่สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง            
แก้ไขจาก Memorandum of Agreement เป็น Memorandum of Understanding นั้น จากการรายงาน           
การติดตามข้อเสนอแนะพบว่ารายละเอียดเนื้อหาบางส่วนยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุง จึงขอให้ด าเนินการตรวจสอบ          
ในรายละเอียดอีกครั้ง 
  
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
       ๔.๑ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖  บัดนี้  ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว  เพื่อให้การด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวว่าเนื่องจาก
เอกสารประกอบการพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ ได้รับแจกในที่ประชุมจึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอย่างละเอียดก่อน           
โดยจะน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป และในการประชุมครั้งนี้                  
หากคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต มหาวิทยาลัยจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นก่อน
น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา หัวข้อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ควรแก้ไขดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๑-๓ ควรมีความชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์การชี้วัด  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๖/๑๗ 

  ๑.๒ ข้อ ๓-๕ ควรก าหนดเป็นค่าร้อยละ เช่น ร้อยละของคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ร้อยละ
ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และร้อยละของความ พึงพอใจของผู้รับบริการ  
  ๑.๓ ข้อ ๖ ควรแก้ไขข้อความเป็น การรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ๒. การเขียนเนื้อหายังขาดการบูรณาการข้อมูลเนื่องจากกระบวนการจัดท าแยกเป็นกลุ่มย่อย จึงควร
ตรวจสอบข้อความ และใช้ค าหรือแนวคิดที่มีความสม่ าเสมอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓. ควรเปลี่ยนค าว่า พยาบาล เป็น  พยาบาลและสุขภาวะ ซึ่งจะมีความหมายที่กว้างกว่าพยาบาล 
 ๔. แผนกลยุทธ์ฯ ที่น าเสนอมีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๙) หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทสรุปผู้บริหารแล้ว ยังไม่เห็นภาพองค์รวมที่ชัดเจน 
 ๕. การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และประเด็นปัญหาของจ านวนนักศึกษาที่ลดลงมีระบุไว้ใน
แผนกลยุทธ์ฯ หรือไม่ 
 ๖. รายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ควรมีความสอดคล้องกัน และควรเรียงล าดับความส าคัญต่อภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเมื่อน ามาปฏิบัติกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ควรมีความสมดุลกัน 
 ๗. กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานควรเพิ่มเติมเรื่องหลักธรรมภิบาลเนื่องจากการด าเนินงานต้องอยู่
บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 มต ิ ที่ประชุม รับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ ในการน าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็นวาระสืบเน่ืองเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
  ๔.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐   
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนวาระ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ออกไปก่อน เนื่องจากต้องเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  
 
 มติ  ที่ประชุม รับทราบ และ ให้ความเห็นชอบ ในการถอนวาระ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
  ๔.๓ การขออนุมัติ (ร่าง) การจัดสรรเงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติ (ร่าง) การจัดสรร
เงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗              
จะประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้น ส านักงบประมาณ โดยได้รับ
อนุมัติจากนายกรัฐมตรี  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ไปพลางก่อน ซึ่งวงเงินงบประมาณที่อนุญาตให้ใช้จ่ายได้ จะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงานตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๗/๑๗ 

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงขออนุมัติ (ร่าง) การจัดสรรเงิน
งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  

ไปพลางก่อน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวม 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวม 

๑. แผนงาน: สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 

๐.๒๕๓๐   ๐.๒๕๓๐ ๐.๑๒๖๕   ๐.๑๒๖๕ 

๒. แผนงาน: สนับสนุนการจัด
ก า ร ศึ กษ าตั้ ง แ ต่ ป ฐม วั ย จน จ บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕.๑๐๓๖   ๕.๑๐๓๖ ๒.๕๕๑๘   ๒.๕๕๑๘ 

๓. แผนงาน: สร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

๖๕๖.๒๓๕๖ ๓๒๐.๑๓๐๕ ๙๗๖.๓๖๖๑ ๓๒๘.๑๑๗๘ ๑๖๐.๐๖๕๓ ๔๘๘.๑๘๓๑ 

๔. แผนงาน: อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๐๕๐๐   ๔.๐๕๐๐ ๒.๐๒๕๐   ๒.๐๒๕๐ 

5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย 

๑๗.๑๖๘๒ ๑๐.๑๖๗๘ ๒๗.๓๓๖๐ ๘.๕๘๔๑ ๕.๐๘๓๙ ๑๓.๖๖๘๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๘๒.๘๑๐๔ ๓๓๐.๒๙๘๓ ๑,๐๑๓.๑๐๘๗ ๓๔๑.๔๐๕๒ ๑๖๕.๑๔๙๒ ๕๐๖.๕๕๔๔ 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) การจัดสรรเงินงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 

 
 มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ การจัดสรรเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 
 
  ๔.๔ การขออนุมัติจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติจัดสรรเงินบ ารุง
การศึกษาเพิ่มเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๕๖  โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ประมาณการรายรับเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  วงเงิน ๔๑๒.๘๗ ล้านบาท อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับเงินบ ารุงการศึกษา วงเงิน ๓๓๐.๓๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับจริง วงเงิน ๔๒๐.๕๓ ล้านบาท โดยสามารถน ามาจัดสรรได้ร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริง        
คือ วงเงิน ๓๓๖.๔๒ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ๖.๑๒ ล้านบาท และจะมีเงินบ ารุงการศึกษาสะสม เดิม ๘๒.๕๗๔            
ล้านบาท เพิ่มเป็นคงเหลือ ๘๔.๑๑ ล้านบาท   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๘/๑๗ 

   เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีภารกิจที่จ าเป็นต้องใช้เงินบ ารุงการศึกษาในการบริหารจัดการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๓๙๕.๒๗ ล้านบาท ซึ่งมากกว่าวงเงินที่สามารถใช้ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอ
อนุมัติเงินบ ารุงการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
    ๑. ขออนุมัติจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม วงเงิน ๖.๑๒ ล้านบาท และ  
   ๒. ขออนุมัติใช้เงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน 
๕๘.๘๕ ล้านบาท  มหาวิทยาลัยฯ จะมีเงินบ ารุงการศึกษาสะสม คงเหลือ วงเงิน ๒๕.๒๖ ล้านบาท   
   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ 
ครั้งที่ ๑๒(๔๘)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขอใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และ          
เงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ การขอใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  
      ๔.๕  (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
    ตามที่คณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านการเงิน
ทรัพย์สินและงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีความเสี่ยง 
จ านวน ๘ เรื่อง ได้แก่ 
  ด้านการเงินและงบประมาณ 
  (๑) สภาพคล่องทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
  (๒) การใช้จ่ายงบประมาณฉุกเฉิน 
  ด้านการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  
     (๓) การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     (๔) ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย (Product liability) 
   ด้านบุคลากร 
    (๕) การลาออกของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       (๖) ความขัดแย้งทางการเมือง 
       (๗) อัคคีภัย 
   ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๘) ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ  
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๙/๑๗ 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่น าเสนอส่วนใหญจ่ะเป็นงานประจ า หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัย
ควรจัดตั้งส านักงานยุทธศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยในช่วงที่เปลี่ยนผ่านได้ดีขึ้น 
 ๒. ประเภทความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยงข้อ ๓ แก้ไขเป็น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรมีผลต่อจ านวนแนวโน้มนักศึกษาที่ลดลง 
 ๓. ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อ ๒ ควรแก้ไขเป็นความ
รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
 ๔. ประเภทความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อ ๒ อัคคีภัย ควรเปลี่ยนเป็น อุบัติเหตุ
และอุบัติภัย และแก้ไขความเสี่ยงข้อ ๑ ความขัดแย้งทางการเมือง ควรปรับใช้ถ้อยค าใหม่ให้เหมาะสม 
 ๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องน าทั้งระบบของมหาวิทยาลัยมาพิจารณา โดยไม่ควรน าปัญหามา
เป็นความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาแผนการป้องกันดูแลด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยมีการเสนอเป็นทางเลือกและน ามาก าหนดเป็น
มาตราการป้องกัน 
 ๖. ประเภทความเสี่ยงด้านบุคลากร ควรก าหนดเป็นค่าตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาจุดที่เป็นความเสี่ยงที่
ชัดเจน และเพื่อให้ทราบว่าขณะนี้มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 

๗. ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วในปีที่ผ่านมา ไม่ควรน ามาเป็นความเสี่ยงอีก  
     
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
               ๔.๖  การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของ 
  กองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ  ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม   
   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ 
กู้ยืม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  
๒๕๕๔ รับทราบแผนธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๕ ของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ นั้น เพื่อให้สามารถด าเนิน 
งานตามแผนธุรกิจ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จะต้องจัดหางบประมาณ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการรับซ้ือข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนในฤดูกาลเพาะ  
ปลูกข้าวนาป ี
                    โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จึงได้เสนอขอกู้ยืมเงินต่อกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ส าหรับบุคลากร จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ก าหนดผ่อนช าระคืนใน ๑๒ เดือน โดย
จะช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยนจ านวน ๔๘๖ ตัน และข้าวหอมมะลิอินทรีย์จ านวน ๔๖๗ ตัน รวมเป็น ๙๕๓ ตัน ส าหรับผลิตเป็น
ข้าวอินทรีย์สวนดุสิต โดยก าหนดรับซื้อในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๖ ของ
โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ ที่จะต้องรับซื้อผลผลิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูป
ที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก  ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๐/๑๗ 

                              ทั้งนี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ครั้งที่             
๑๐(๕๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการกู้ยืมของโครงการโรงสีข้าว       
ส านักกิจการพิเศษ  ได้ผ่อนช าระหนี้ตามงวดที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งขณะนี้ช าระถึงเดือนกันยายน ยังคงเหลือ
เดือนตุลาคม และเนื่องจากได้มีแผนรับซื้อข้าวนาปีจากชาวบ้าน  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ ตุลาคม-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงมีมติอนุมัติให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืมเงินจ านวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) ผ่อนช าระเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ 
เดือน (สิบสองเดือน)  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ส าหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๔.๕       
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีการซักถามความก้าวหน้าการท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 ตอบข้อซักถาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ในฐานะอธิการบดี กล่าวตอบว่าประเด็นการท าแปลงนา
สาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครนายก                   
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ให้ด าเนินการท าแปลงนาสาธิต ขนาด ๓๐๐ ไร่ ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น โดยกระบวนการได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด        
ในการรังวัดพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ แต่ได้มีการปักเขตพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยเลือกพื้นที่  ที่มีความเหมาะสม  ส าหรับเครื่องจักรกลที่จะน าไปลงในพื้นที่ ทางผู้ว่าราชการจังหวัด                 
จะของบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้งาน โดยได้ตั้งประมาณการงบประมาณไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามล้านบาท) และจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ โดยจัดฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ในการท าข้าวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ       
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร น าเงินของกองทุนสะสม
เลี้ยงชีพฯ ให้ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ 
 
             ๔.๗ การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
   ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
   
 สรุปเรื่อง    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาก าหนดอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้นของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๑/๑๗ 

 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ของรองศาสตราจารย์ประกฤติ พูลพัฒน์ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย เงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง  
อัตราเงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ วรรค
สาม “ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามค าแนะน าของอธิการบดี หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป โดยให้อธิการบดีเป็นประธาน” ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอแนะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ของรองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อัตรา
เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 
     จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รอง
ศาสตราจารย์         ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาท) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ จนถึง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 
 
 มต ิ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์ จ านวน
เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
 ๔.๘ การพิจารณาผลการประเมินของผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   จ านวน ๔ ราย 
  
   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาผลการประเมินของ 
ผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 รายที่ ๑ อาจารย์อุบล ชื่นส าราญ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งเสนอ
ผลงานทางวิชาการ คือ บทความวิจัย เรื่อง Ubiquitin-specific protease ๑๔ expression associated with 
intrahepatic cholangiocarcinoma cell differentiation โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มี
ทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาชีวเคมี (เป็นบทความวิจัยร่วมที่มีสัดส่วนของผู้เสนอ
ขอร้อยละ ๕๐)  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาหลักชีวเคมี รหัสวิชา ๔๐๒๒๕๐๕ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี เนื่องจากบทความวิจัยมีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือ
วิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาชีวเคมี และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๒/๑๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก ในการนี้  ได้น าเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  มีมติรับทราบการให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากบทความวิจัยมีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มี
ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาชีวเคมี และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด   
 รายที่ ๒ อาจารย์นงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร  พนักงานมหาวิทยาลัย ขอก าหนดต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เมื่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖        
ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ ต ารา เรื่อง จิตวิทยาธุรกิจ รหัสวิชา ๓๕๖๒๒๐๗  โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรอง
ว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  (เป็นต าราที่มี
สัดส่วนของผู้เสนอขอ ร้อยละ ๑๐๐)  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการองค์การและการจัดการ รหัสวิชา ๓๕๖๑๑๐๑ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติ
เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เนื่องจากต ารามีคุณภาพดี ซึ่งเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็น
ครั้งแรก ในการนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติ
รับทราบการให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากต ารามีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด   
 รายที่ ๓ อาจารย์นคเรศ ณ พัทลุง อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม เมื่อวันที่        
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเสนอ
ผลงานทางวิชาการ คือ ต ารา เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รหัสวิชา ๓๕๖๓๒๐๔ โดยผู้เสนอขอมี
หนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการจัดการ (เป็นต าราที่
มีสัดส่วนของ ผู้เสนอขอร้อยละ ๑๐๐)  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่   ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาองค์การและการจัดการ  รหัสวิชา ๓๕๖๑๑๐๑  ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญ
ในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติเห็นชอบให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการ เนื่องจากต ารา มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.ก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก ในการนี้  ได้
น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  มีมติรับทราบการให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากต ารามีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการจัดการ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๓/๑๗ 

 รายที่  ๔ อาจารย์ฉวีทิพย์ สิงห์สง่า  ข้าราชการ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ 
หนังสือ เรื่อง ศิลปะอียิปต์ โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชาศิลปกรรม (เป็นหนังสือที่มีสัดส่วนของผู้เสนอขอร้อยละ ๑๐๐) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖  เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต รหัสวิชา ๒๕๐๐๑๐๕ ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติ
เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศิลปกรรม เนื่องจากหนังสือ มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นผลงาน
ที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาศิลปกรรม เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก  ใน
การนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  มีมติรับทราบ
การให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

  สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากหนังสือมีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาศิลปกรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
   ๑. อาจารย์อุบล  ชื่นส าราญ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี  
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก  
   ๒. อาจารย์นงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก  
   ๓. อาจารย์นคเรศ ณ พัทลุง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 
ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก  
   ๔. อาจารย์ฉวีทิพย์ สิงห์สง่า ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า ในระยะเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง ซึ่งในทาง
ปฏิบัติแล้วใช้งบประมาณในส่วนนี้น้อย งบประมาณที่เหลือจึงค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้งบประมาณมีความใกล้เคียงกับที่         
ตั้งไว้ 
     
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
รายนามดังนี้ 
 ๑. อาจารย์อุบล ชื่นส าราญ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  
 ๒. อาจารย์นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุ รกิจ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๔/๑๗ 

 ๓. อาจารย์นคเรศ ณ พัทลุง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 ๔. อาจารย์ฉวีทิพย์ สิงห์สง่า ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 
 ๔.๙ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ 
   ในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะก าหนดการรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย กองคลังได้หารือกับกองกฎหมาย โดยก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดสรร
เงินรายได้ ในส่วนที่ไม่ใช่เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อจัดเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการด้านกฎหมายฯ ได้ยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต           
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมรองอธิการบดี 
ในการประชุมครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้ งที่  ๕(๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนดุสิต ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ข้อ ๗ ข้อความ “และรายงานการรับจ่ายเงินรายได้ให้
อธิการบดีทราบปีละครั้ง” เป็น “และรายงานการรับจ่ายเงินรายได้ให้อธิการบดีทราบทุก ๖ เดือน” 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ๔.๑๐ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอน 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) พ.ศ. .... 
  
    สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) 
พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะก าหนดค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์และอาจารย์พิเศษ 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                
ประธานหลักสูตรดังกล่าวได้หารือกับกองกฎหมาย โดยก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์
และอาจารย์พิเศษ โดยให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้สอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๕/๑๗ 

   คณะกรรมการด้านกฎหมายฯ ได้ยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต         
ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) พ.ศ. ....  
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมรองอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) พ.ศ. .... 
และออกบังคับใช้ต่อไป 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 
   ๑. ข้อ ๖ ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบนี้ ให้เบิกจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ข้อ ๗ ให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามข้อ ๖ ให้แก่
อาจารย์หรืออาจารย์พิเศษ 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรออกเป็นระเบียบกลางที่สามารถใช้ได้กับทุกหลักสูตร  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๖  
  

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยกวางสี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี เมืองหนานหนิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในโอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยกวางสีได้เรียนเชิญ 
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยกวางสี ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาความร่วมมือในการด าเนินงาน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยกวางสีจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า  
๑ ใน ๕ ของภูมิภาคภาคใต้และภาคตะวันตก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ อธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยน กับ ศาสตราจารย์ เหลียง หยิ่ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มหาวิทยาลัยกวางสี ศาสตราจารย์           
ดร. เจ้า เยี่ยนหลิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยกวางสี  ในการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่าง ๒ มหาวิทยาลัย และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๖/๑๗ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕           
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   สวนดุสิตโพล เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส ารวจสาธารณมติ และการ
บริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงส ารวจ และการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเป็นกลาง ทันเหตุการณ์ถูกหลักวิชาการ  
สามารถมองภาพสะท้อนอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง  มีผลท าให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนา สวนดุสิตโพล จึงท าการส ารวจ โดยการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม จัดระบบและวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ  
จนถึงขั้นตอนการสรุปและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านตามสื่อต่างๆ  ทั้ง โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์และ
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประกอบการตัดสินใจ และการส ารวจวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ใหม่ ในการนี้ สวนดุสิตโพล จึงขอน าเสนอรายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ จ านวน ๗ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน ๙ ตัว ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) จ านวน ๑ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) จ านวน ๗ ตัวชี้วัด ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน พบว่าตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ๑๒ ตัว ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ตัว 
และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๗ ตัว  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๗/๑๗ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า  ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เมื่อถึงการประเมินรอบ ๑๒ 
เดือน จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และหากไม่บรรลุมีการก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  
    
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
     จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
  
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 


