
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๔.    นายนิคม   ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา  
๕.    นายเสกสรรศ ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๖.    ดร.จกัรพรรด ิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๗.    นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๘.    ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๙.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธกิารบดี   กรรมการสภา 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์   ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

      กรรมการสภา 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๔.  ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๕.  ดร.ชนะศกึ    นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๑๗.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ ์  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๑๘.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๑๙.  นายกิตต ิ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.    ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๒.    นายณรงค์ศักดิ ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๓.    นายวัชรกิต ิ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๒.    ดร.สุวชิชา   เนียมสอน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๓.  ดร.วราน ี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝา่ยกิจการศูนย์การศึกษา 
๔.  นางสาวสุวิมล   แมตสอง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
    กองบริหารงานบุคคล 
๕.  นายกิตติศักดิ ์  วสันติวงษ ์ ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว  
๖.  นายธนภูม ิ  มาประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย 
๗.    นางสาวนัยรตัน ์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

      และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๘.   นางจันทรา   เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องประธานแจ้งที่ประชุทราบ 
   

       ๑.๑ การบ าเพ็ญกุศล ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การบ าเพ็ญกุศล ศาสตราจารย์
เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้     

 ด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  ซึ่งก าหนดการบ าเพ็ญกุศล         
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันที่ ๑๙-๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ใน          
พระบรมราชานุเคราะห์ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหาวิทยาลัย นั้น  
เนื่องจากเป็นงานในพระบรมราชานุเคราะห์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จึงได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อ
รับรองแขก ทั้ง ๗ วัน วันละประมาณ ๓๐๐ กล่อง รวมทั้งจัดนักศึกษาในการต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
จ านวน ๑๒ คน โดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ทั้งนี้ ศพจะบรรจุไว้ ๑๐๐ วัน รอพระราชทานเพลิงศพต่อไป 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การบ าเพ็ญกุศล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประหยัด  พงษ์ด า กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

             มต ิ ที่ประชมุรับทราบ 
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๑.๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกัน 
 คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน 
 (รางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : IAQA Awards) 

  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต      
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน (รางวัล
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน : IAQA Awards) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วย ผศ.ดร.วิไล  ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางมนต์นัทธ์            
นาคนิยม รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะจะเข้า
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (รางวัลคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน : IAQA Awards) ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน ในโครงการ “มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็นความส าคัญของการประเมินผล
ด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม ส าหรับการ
มอบรางวัลมี ๓ ประเภท รางวัล คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชี
ภาครัฐดีเด่น ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 

๑.๓ ก าหนดการ งาน “วันวาน.... วันนี้.... เพ่ือสดุดีร้อยปี  
 คุณหญิงกระจ่างศรี  รักตะกนิษฐ”  

 
     สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง 
ก าหนดการ งาน “วันวาน....  วันนี้.... เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี  รักตะกนิษฐ” โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๐๐ ปี คุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ปูชนียาจารย์ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์คหกรรมศาสตร์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และประเทศไทย ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงาน “วันวาน วันนี้ เพื่อสดุดีร้อยปีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะ
กนิษฐ” ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนดุสิต ในการนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
  
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ ความคืบหน้าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  
 
     สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 
น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๒ เร่งด่วนระดับปานกลาง และ คสช.              
ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ เป็นผู้ดูแลเพื่อบรรจุรายชื่อในร่างกฎหมายที่จะเสนอต่อ สนช. นั้น จากการ
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ประสานงานล่าสุดทางคณะผู้รับผิดชอบจะน าเรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาและเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมหารือเพื่อให้ข้อมูลมหาวิทยาลัยและยืนยันข้อมูลอีกครั้ง และจะสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗  
   
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
      ๓.๑  การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๔ หน่วยงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
ส านักงานอธิการบดี  สภาวิชาการ กองนโยบายและแผน และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
          ๔.๑    การขออนุมัติเงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม  
      ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
    สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติเงินบ ารุงการศึกษา
เพิ่มเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๓๓๒.๕๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ) ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับจริง วงเงิน ๔๒๑.๖๑ ล้านบาท โดยสามารถน ามาใช้ได้ร้อยละ ๘๐ 
ของรายรับจริง คือ วงเงิน ๓๓๗.๒๙ ล้านบาท  และจะมีเงินบ ารุงการศึกษาสะสม คงเหลือ ๘๔.๓๒ ล้านบาท   
    ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีภารกิจที่จ าเป็นต้องใช้เงินบ ารุงการศึกษาในการ
บริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมากกว่าวงเงินที่สามารถใช้ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ
เงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ทั้ งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๖๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๗ 
  
   จึงน าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขออนุมัติใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และ
เงินบ ารงุการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ การขออนุมัติใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      ๔.๒  (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ และแผนการเบิกจ่าย 
   งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ 
แผนปฏิบัติราชการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท า (ร่าง) การจัดสรร
งบประมาณ แผนแผนปฏิบัติราชการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน 
และงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๖๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด      
ดังตารางที่ ๑ และ ๒ 
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  ตารางที่ ๑ รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินรายได้อื่น รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  
การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บนพื้นฐานความเป็นเลิศ  

๒๕๓.๑๙ ๓๔.๗๔ - ๒๘๗.๙๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๒๕.๑๗ ๗๓.๙๗ - ๙๙.๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓  
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓๘.๑๘ ๑๐.๑๒ - ๔๘.๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   
การประสานประโยชน์และความร่วมมือ
ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อการบริการวิชาการ 

๑๑.๕๗ -  - ๑๑.๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕   
การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๔๗๓.๗๐ ๒๑๘.๕๘ ๑๐๐.๘๐ ๗๙๓.๐๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖   
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความ                
อยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน 

๙๓.๙๓ - - ๙๓.๙๓ 

รวม ๘๙๕.๗๔ ๓๓๗.๔๑ ๑๐๐.๘๐ ๑,๓๓๓.๙๕ 
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ตารางที่ ๒ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ าแนกตามงบรายจ่าย 
                                                                                                              หน่วย: ล้านบาท 

งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดนิ เงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้อื่น รวม 

  ๑. งบบุคลากร 
 

๑๑๒.๖๘ 
 

๒๑๑.๗๒ 
 

 
๓๒๔.๔๐ 

    

  ๒. งบด าเนินงาน ๘๒.๕๙ ๖๕.๘๔ ๘๕.๒๔ ๒๓๓.๖๗ 

    ๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ  

๖๑.๕๒ ๕๘.๙๘ ๖๐.๐๔ 
 

๑๘๐.๕๔ 

    ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒๑.๐๗ ๖.๘๖ ๒๕.๒๐ ๕๓.๑๓ 

  ๓. งบลงทุน 
 

๒๒๕.๑๗ 
 

๔๖.๓๔ 
 

 
๒๗๑.๕๑ 

    

  ๔. งบเงินอุดหนุน 
 

๔๔๘.๓๐ 
 

๑๓.๕๑ 
 

๑๕.๕๖ 
 

๔๗๗.๓๗ 
    

  ๕. งบรายจ่ายอื่น 
 

๒๗.๐๐ 
  

 
๒๗.๐๐ 

    

รวม ๘๙๕.๗๔ ๓๓๗.๔๑ ๑๐๐.๘๐ ๑,๓๓๓.๙๕ 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ 

และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ควรจัดท าในรูปแบบเชิงปริมาณ  
๒. จากการเสนอของบประมาณ มหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณเป็นจ านวนเท่าใด และมีผล          

กระทบจากการถูกปรับลดงบประมาณหรือไม่  
 ๓. ควรเพิ่มเติมข้อมูลนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๒ ประการ และน ามาสังเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย  
    ๔. ควรน าค่านิยม ๑๒ ประการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
 ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจง
เพิ่มเติม สรุปดังนี้ 
 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว จึง
ก าหนดเป็นงบรายจ่าย ๕ ด้าน โดยขอวงเงินจ านวน ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) และ 
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เมื่อมีการเจรจากับส านักงบประมาณแล้ว มีการปรับลดโครงการและงบประมาณ และส านักงบประมาณก็ตกลง
ในเงื่อนไข งบประมาณคงเหลือประมาณ ๘๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบหกล้านบาท) จนกระทั่งน า         
เสนอกรรมการธิการ ครั้งล่าสุดถูกปรับลดไปจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ดังนั้น งบประมาณ
คงเหลือประมาณ ๘๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบห้าล้านบาท) โดยไม่มีการปรับลดโครงการเนื่องจาก
งบประมาณที่ถูกปรับลดเป็นจ านวนค่อนข้างน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ต่อมานโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๒ ประการ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ปรับแก้ไขโดยให้มีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น และมหาวิทยาลัยจะจัดประชุมสัมมนา 
Retreat อีกครั้งโดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔-
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี จัดโดยส านักงานอธิการบดี 
   
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
      ๔.๓  การพิจารณาใหก้องทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุน 
   สะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม  โดย               
มีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
รับทราบแผนธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๕ ของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ นั้น เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผน
ธุรกิจ โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จะต้องจัดหางบประมาณ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์นาปีฤดูกาลเก็บเกี่ยวจากเกษตรกรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบ
บูรณาการในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี จ านวน ๙๙๐ ตัน (เก้าร้อยเก้าสิบตัน)            
โดยก าหนดรับซื้อในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
   โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จึงได้เสนอขอกู้ยืมเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ครั้งที่ ๖(๖๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้            
ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ครั้งที่ ๗(๖๔)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการให้กู้ยืมเงิน จ านวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) โดยแบ่งให้รับเงินกู้เป็น ๕ งวด ตามแผน
ประกอบการใช้เงิน ผ่อนช าระเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ เดือน (สิบสองเดือน) ให้กับโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๑๐ 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบล้านบาท) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) 
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 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษว่าควร
น าเสนอภาพรวมของการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ ที่ด าเนินการ อาทิ ความ
ร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก และโครงการโรงสีข้าว จังหวัดนครนายก ให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสม        
เลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) 
อัตราดอกเบ้ีย ๔.๕ (สี่จุดห้า) 
 
 ๔.๔ การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณา 
  ต าแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติม 
                    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติม โดยมีสาระส าคัญดังนี้          
       ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
โดยค าแนะน าของประธานสภาวิชาการ  ซึ่งได้แนะน ารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพิ่มเติม จ านวน ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์สมบัติ  กาญจนกิจ โดยมีความเชี่ยชาญทางด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
         จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งเป็น
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติและแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมบัติ กาญจนกิจ เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ เพิ่มเติม 
 
        ๔.๕ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
บุคคลตามบัญชีรายชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย                     
มีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดุสิตที่ ๑๒๓๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗                                                             ๑๐ | ๑๕ 
 

ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยได้ 
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง และด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 ๑. การประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประชุมเพื่อ 
  ๑.๑ รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๒  แจ้งรายละเอียดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  
                                 ๑.๓ พิจารณาปฏิทินและข้ันตอนการสรรหา 
  ๑.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑.๕ พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๒. การประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗  ประชุมเพื่อ 
   ๒.๑  พิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอ/ผู้สมัคร  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาให้มี
การเสนอชื่อ/สมัครแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ และมีผู้สมัครจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จ านวน         
๒ ราย  
    คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครทั้ง ๒ รายแล้ว  มีมติ
ให้เสนอชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ราย เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ๒.๒ พิจารณาแนวทางการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนสัมภาษณ์ 
  ๒.๓ พิจารณาร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๓. การประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ประชุมเพื่อ 
    ๓.๑ สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตามรายการประเมิน ประกอบด้วย  ๑) 
วิสัยทัศน์  โดยพิจารณาจากแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ความคิดริเริ่ม ความสนใจ และการเห็นความส าคัญของกิจการในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕๐ คะแนน และ ๒) 
สมรรถนะ  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า สภาวะทางอารมณ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การอุทิศเวลา และ
คุณธรรมจริยธรรม ๕๐ คะแนน  รวมสองส่วนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   
      ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดเกณฑ์ผ่านการสัมภาษณ์ คะแนนรวม
ของคณะกรรมการเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
    ๓.๒ ผลคะแนนการสัมภาษณ์ คะแนนรวมทั้งสิ้น ๕๖๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม 
๗๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดไว้   
           ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ จ านวนไม่เกินสามคน แล้วจัดท าเป็น
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บัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จึงเสนอบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดของ นายวีระพันธ์  ชมภูแดง เพื่อ
พิจารณาเลือกและแต่งตั้ง ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับดังกล่าว   
            
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยที่
ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ
ลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๑๙ คน  
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๓ ราย คือ 
 ๑. นายนิคม  ระวียัน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล  
 ๓. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 
 

 การเลือกผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยที่ประชุม
เลือก นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยคะแนน
เสียง ๑๘ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง  
 
 มติ  ที่ประชุม เลือกและอนุมัติ แต่งตั้ง นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
     
   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารราแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๗ วรรค
สอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงท าให้ต าแหน่งว่างลง นั้น และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” 
ประกอบด้วย 

๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๓) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๔) รองอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
๕) คณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
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๖) ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 

 ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิยาลัย ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว        
โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  ประธาน 
๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
๓. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร กรรมการ  
๖. ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน    กรรมการ 
๗. ดร.เบ็ญจา  เตากล่ า    กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการฯ  กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการฯ  กรรมการ 
๑๐.  ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ   เลขานุการ 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติและแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหาร 
   งานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ..... 
 
    สรุปเรื่อง     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่ าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
      ตามที่ ที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๙(๑๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗  
ได้มีมติให้หลักการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามสัญญาจ้าง ในเรื่องการขาดการปฏิบัติงาน และการมาสาย 
โดยให้กองกฎหมายด าเนินการปรับแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องนั้น  บัดนี้ กองกฎหมายได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๑๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.บ.) ครั้งที่ ๗(๑๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗ และผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๖(๑๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 
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 มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕)     
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ 
 ราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาก าหนดจ านวน
และตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ (๑) ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  หรือต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนหรือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า และข้อ ๖(๑) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ นั้น 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการแล้ว  ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า           
จึงไม่มีผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๕(๑) ในปีน้ี  
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ ซึ่งไม่มี           
ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๕(๑) 
 
 มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ การพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไม่มีผู้มีคุณสมบัติให้ต่อเวลา
ราชการตามข้อ ๕(๑) แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
   

      ๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต       
 
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง         
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ซึ่งอธิการบดีและคณะ 
(ประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้อ านวยการส านักงานกลาง และทีมงานเลขานุการ)  ได้ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน
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การสอน การใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกับคณะผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่าย ทั้ง ๑๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีสถานที่จัดการเรียนการ
สอนประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย จ านวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๘ แห่ง 
สถาบันการพลศึกษา จ านวน ๑ แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ านวน ๑ แห่ง และศูนย์ในมหาวิทยาลัย (มสด.) 
และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ล าปาง ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์นครนายก 
และศูนย์ตรัง 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
                                 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                    
   สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้           
  กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนดุสิต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ท าหน้าที่ดูแลรักษาเงินสะสมของบุคลากรและเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย จ่ายคืนให้แก่บุคลากร เมื่อลาออก
หรือเมื่อครบรอบการเป็นสมาชิกทุก ๆ ๕ ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติงาน กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและงบการเงินตามเกณฑ์ 
คงค้างประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖        
โดยสรุปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
           ๑. ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสมาชิก จ านวน ๒,๐๖๘ คน ระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสมาชิกลาออกก่อนครบก าหนด ๕ ปี จ านวน ๒๗๗ คน จ่ายเงินสะสม จ านวน ๓.๑๖ ล้านบาท 
และดอกเบี้ย จ านวน ๐.๐๒ ล้านบาท คืนเงินสมทบหน่วยงาน จ านวน ๓.๑๖ ล้านบาท มีสมาชิกครบก าหนด        
๕ ปี จ านวน ๒๖๙ คน จ่ายเงินสะสม เงินสมทบ และดอกเบ้ีย จ านวนทั้งสิ้น ๒๒.๐๔ ล้านบาท  

๒. มีสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓.๒๖ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
๕๒.๖๓ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๐.๖๓ ล้านบาท 

๓. มีหนี้สิน รวมทั้งสิ้น ๙๔.๔๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน ๐.๖๐ 
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๙๓.๘๘ ล้านบาท 

๔. กองทุนฯ มีสินทรัพย์สุทธิ ๘.๗๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนสะสมต้นปี 
๖.๖๘ ล้านบาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๒.๑๐ ล้านบาท 

๕. มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น ๓.๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้ดอกเบี้ย 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ๑.๒๑ ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๐.๙๕ ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ๑.๐๓ 
ล้านบาท รายได้อื่น ๐.๒๔ ล้านบาท 

๖. มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน ๑.๓๓ ล้านบาท แบ่งเป็นดอกเบี้ยจ่าย ๐.๒๖ ล้านบาท 
เงินเดือน ๐.๙๗ ล้านบาท ค่าเบี้ยประชุม ๐.๐๕ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๐.๐๑ ล้านบาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
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ส านักงาน ๐.๐๐๙ ล้านบาท ค่าสอบบัญชี ๐.๐๓ ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ๐.๐๐๐๗ ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 
๐.๐๐๐๕ ล้านบาท 

         จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุน
สะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 
      ๖.๑  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๓๐ น. 
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