
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๕.    นายณรงค์ศักดิ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๖.    นายนิคม   ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา  
๗.    นายเสกสรรศ ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๘.    ดร.จักรพรรดิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๙.  ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์บุญสม   พิมพ์หนู    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

      กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๕.  ดร.พรชณิตว ์    แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๗.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๘.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๙.  นายกิตติ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.    นายวัชรกิติ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒.    นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์       
๓.    ดร.วราน ี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔.    ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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๖.    ดร.สุวชิชา                              เนียมสอน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบาย 
    และแผน 
๗.    นาณัฐพล   แย้มฉิม ประธานด าเนินงานโครงการสวนดุสิตโพล 
๘.    นายธนภูม ิ   มาประเสริฐ นิติกร      
๙.    นางสาวนัยรัตน ์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

      และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางจันทรา    เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
               ๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้ด ารงต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการฯ ได้แก่ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมกาสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฯ ได้แก่ ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ ดร. ชนะศึก นิชานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูด ารงต าแหน่งบริหารว่างลง นั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗          
  มหาวิทยาลัย จึงประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน              
ที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง  
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฯ 
ได้แก่ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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               ๑.๒ การตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าสภามหาวิทยาลัยควรมีการ
จัดท าแผนการตรวจเยี่ยมและออกตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพ่ือให้ค าแนะน าติดตามการด าเนินงาน
เพ่ือให้เป็นไป ตามท่ีส านักงานคณะกรรมกาการอุดมศึกษาก าหนด นั้น 
   ในการนี้ จึงขอหารือที่ประชุมถึงการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ของสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง        
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมเสนอให้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การตรวจเยี่ยมศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  
 
               ๑.๓ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว ๘๐ 
 ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร 
 เงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
 (หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือส านักงานคณะกรรมกร
การอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย) 
โดยมีสาระส าคัญดังนี ้  

 ตามที่ สถาบันอุดมศึกษา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปีแต่
ยังไม่เพียงพอกับความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษาในการท าหน้าที่เป็นแหล่งวิชาการชั้นสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ในการพัฒนาประเทศ กฎหมายจึงให้อ านาจแก่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดเก็บเงินรายได้เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติภารกิจโดยไม่ต้องส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแผ่นดิน จึงท าให้ สถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ ต้องวางระบบการบริหารการเงินให้ครอบคลุมงบประมาณทั้งสองส่วน เพ่ือลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดจากการใช้จ่ายเงินซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ 

 ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยต่อการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนระบบการควบคุมการเงินการ
คลัง จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 

๑. ส าเนารายงานการเงินประจ าปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด 
๒. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
๓. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผี้อ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน 
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๔. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม 
๕. ส าเนาบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย 

 และขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามพร้อมทั้งลงนามรับรอง โดยสภามหาวิทยาลัย 
ภายใน ๓๐ วัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จ านวน ๑ ชดุ) 
 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
เงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้กอง
คลังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังขาดในส่วนของแบบสอบถาม จึงขออนุญาตที่ประชุมเมื่อ
รวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ก่อน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป และจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตามล าดับ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เมื่อกองคลังจัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน
และงบประมาณ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์  
    ๒. แนวทางการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ขอให้มีการสอบทานข้อมูลพร้อมลงนามก ากับจาก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบ) และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายบริหาร) ก่อนน าเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 ๓. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ส าคัญและ มีภาระงานมาก จึงควรจัดหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมอีก เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานเพียง ๒ คน                   
    ๔. ขอให้รายงานการด าเนินงานด้านการเงิน เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งจาก
เดิมมีการรายงานเป็นรายไตรมาส 

  
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี กล่าวตอบชี้แจง ประเด็นการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม         
เพ่ือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ     
ตรงตามสายงาน แล้วแต่ไม่มีผู้มาสมัคร มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ จ านวน ๒ คน 
ได้เข้าไปเรียนรู้และช่วยงานดังกล่าวแล้ว 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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               ๑.๔ หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ที่ สสมท ๐๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙  
 มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญสมัครสมาชิกของสมาคมสภาหาวิทยาลัย 
 (ประเทศไทย) (หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย
(ประเทศไทย) ที่ สสมท ๐๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญสมัครสมาชิกของสมาคม     
สภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท.) ได้จัดตั้ งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของสภาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพ่ือให้สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และน าไปสู่การรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความอนุเคราะห์ในการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทสถาบันของสมาคม โดยช าระค่าบ ารุงสมาคมสมาชิกประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทนักศึกษา ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คน ขึ้นไป ค่าบ ารุงสมาคมปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท และสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทนักศึกษา น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ค่าบ ารุงสมาคม ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท วิทยาลัยชุมชน ค่าบ ารุงสมาคม 
ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ จึงขอความเห็นจากที่ประชุมในการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)  
ที่ สสมท ๐๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญสมัครสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) (หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย)  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนสมาคมสภา
มหาวิทยาลัย โดยการส่งผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น  
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว   
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗  
  

มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ โดยไม่มีการ
แก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๙ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี  สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคลัง สภาวิชาการ ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะน าเสนอรายงานการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเป็นรายไตรมาส
ต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม            
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  
              ๔.๑  ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนา 
  และจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat ครั้งที่ ๒)  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางและจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat ครั้งที่ ๒) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนา
และจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU 
Retreat ครั้งที่  ๒ ) ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง สุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น                  
โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ทั้งนี้กองนโยบายและแผนได้ประมวลผล
ข้อมูลและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ในการนี้  กองนโยบายและแผน จึงขอน า เสนอข้อมูลที่ ได้รับจากการประชุม                 
เชิงปฏิบัติการทบทวน ทิศทางการพัฒนาและจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับ (SDU Retreat ครั้งที่ ๒) พร้อมทั้ง
ขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป   
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU Retreat ครั้งที่ ๒)  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรพิจารณาถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและต้องการน ามาพัฒนาต่อไปโดยก าหนดเป็น
ช่วงระยะเวลาในการพัฒนาเพ่ือไปสู่เป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และน าเสนอความก้าวหน้าเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ 

๒. เอกสารหน้า ๙ จุดเน้นที่บุคลากรชอบมากที่สุด ๓ อันดับ และจุดเน้นที่บุคลากรไม่ชอบมากที่สุด ๒ 
อันดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความขัดแย้งกัน มหาวิทยาลัยควรสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคลากร และเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 

๓. ควรสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีและพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาใช่หรือไม่ หากเห็นว่าข้อมูลที่ไม่
สอดคล้องกันจึงควรน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ได้อย่างถูกทาง 

๔. ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ชอบ KM และ QA:EdPEx จึงควรหาข้อมูล
หรือวิธีการเพ่ิมเติมว่าจะมีการจูงใจอย่างไรให้บุคลากรน าความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาสร้างเป็นนวัตกรรม 

๕. ควรปรับถ้อยค า ค าว่า “ไม่ชอบ” ควรใช้ค าว่า “ แนวทางท่ีควรมีการปรับปรุง” 
๖. ควรน าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาและปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ รวมทั้ง

งบประมาณให้สอดคล้องกัน 
๗. ควรน าจุดเน้นที่บุคลากรชอบมาเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา KM และ QA:EdPEx หรือปรับ

เอกสารหน้า ๙ โดย น าข้อมูลจุดเน้นที่บุคลากรไม่ชอบ มาสร้างเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดจุดเน้นที่บุคลากรชอบ 
๘. ควรให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการวิจัยน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารหน้า ๙ ศึกษาวิจัยเชิงลึกว่าไม่ชอบเพราะ

สาเหตุใด และส่งผลต่อ KM และ QA:EdPEx หรือไม่ จึงควรมีข้อมูลเชิงวิจัยมาสนับสนุนน่าจะเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง 

๙. เอกสารหน้า ๑๐ ค านิยาม “สมรรถนะหลัก” ควรย้ายไปขึ้นต้นเอกสารหน้า ๔ เพ่ือจะได้สื่อ
ความหมายที่ถูกต้อง 

๑๐. ควรสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาคม สวนดุสิต รับรู้และรับทราบความเคลื่อนไหว
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
ความเป็นจริงบุคลากรให้ความส าคัญในเรื่อง KM และ QA:EdPEx แต่ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาในสิ่เหล่านั้น
ควรมีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ดังนี้จึงควรปรับข้อมูลโดยน าจุดเน้นที่บุคลากรไม่ชอบมาก
ที่สุดขึ้นก่อน  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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              ๔.๒  กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
  สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง กรอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
     ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดุสิตในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๓๓)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วนั้น 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอเป็น
จุดเน้นในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ประเด็น ได้แก ่
   ๑) การเตรียมความพร้อมผู้ที่จะด ารงต าแหน่งบริหาร  
   ๒) การส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต โดยผลักดันให้คนในองค์กรมีความเอ้ืออาทรและมี
ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  
   ๓) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย หรือช่วยให้งานดีขึ้น  
   ๔) การทบทวนกลยุทธ์ที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย วิธีการวัดความส าเร็จ เป้าหมายแต่
ละช่วงและปัจจัยที่จะขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
       คณะกรรมการติดตามฯ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ได้พบปะหารือร่วมกัน
ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาจุดเน้นการด าเนินงานทั้ง ๔ ประเด็น
ดังกล่าว รวมถึงหาแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ เห็นพ้องกันที่จะเน้นการด าเนินงานใน ๔ ประเด็นดังกล่าว  ในการนี้ คณะกรรมการติดตามฯ        
จึงจัดท ากรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพ่ือพิจารณา 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกต กรอบการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความละเอียด
และครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านงบประมาณ รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการก าหนดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร 
และคณะกรรมการติดตามฯ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับการประเมินของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารในประเด็นการมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อย กลับมีค่าคะแนนสูงขึ้นได้  
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ กรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
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               ๔.๓  การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)  
   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การประเมินตนเองของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) และครั้งที่ ๒ 
รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) นั้น เพ่ือให้การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรอกแบบประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) และส่งกลับมายัง
ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการประเมินฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การประเมินตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 
               ๔.๔  การพิจารณาบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
  ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลตามบัญชี
รายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖ ให้กรรมการ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตาม
ข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี และ
จัดท าเป็นรายชื่อเรียงล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น 
   ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสม
และจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน ๔ คน โดยมีรายนาม
เรียงล าดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์บุญเรียง  ขจรศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนตรี  จุฬาวัฒนทล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ สุวิมล  ว่องวาณิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อ 
จ านวน ๔ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา และอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

มติ  ที่ประชุมมีดังนี้  
 ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๔ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 
         ๑.๑ ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
         ๑.๒ ศาสตราจารย์บุญเรียง  ขจรศิลป์  
         ๑.๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนตรี จุฬาวัฒนทล 
         ๑.๔ ศาสตราจารย์สุวิมล  ว่องวาณิช  
 ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

     ๔.๕ พิจารณาการขอเปิดโครงการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน 
 (หลักสูตรกรมศุลกากร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องพิจารณาการขอเปิดโครงการอบรม

หลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน (หลักสูตรกรมศุลกากร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

  โครงการอบรมหลักสูตรตัวแทนด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ร่วมกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เปิดโครงการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน โดยจัดโครงการ
อบรมตัวแทนออกของให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์การ ที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของกรมศุลกากรในด้านน าเข้า-ส่งออก ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และเป็นประโยชน์ใน
การสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานระหว่างบุคลากรในวงการวิชาชีพ เพ่ือการด าเนินงานทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มี
ความตั้งใจในการด าเนินการให้เป็นโครงการน าร่องในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านตัวแทนออกของให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยเปิดรับบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วม จ านวน ๕๐ คน/รุ่น ระยะเวลาในการอบรม ๘๖ 
ชั่วโมง เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙
(๓)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป   
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เปิดโครงการอบรมหลักสูตรตัวแทนออก
ของมาตรฐานในด้านน าเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกต เรื่องการค านวนจุดคุ้มทุนเนื่องจากมีการเก็บค่าลงทะเบียน
เพียง ๙,๐๐๐ บาท และควรส ารวจว่ามีสถาบันการศึกษาใดบ้างที่จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว และมีผลเป็น
อย่างไร  
  

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ โครงการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน (หลักสูตรกรมศุลกากร) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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     ๔.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การก าหนดระดับ 
 ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง 
 ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตราฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ ต้องการให้เป็นกรรมการที่มี
ลักษณะเป็นกรรมการประจ า แต่มีวาระการด ารงต าแหน่ง จึงควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว 

คณะกรรมการด้านกฎหมาย ได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒(๒๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 

 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และออกบังคับใช้ต่อไป 

 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อแก้ไข ข้อ ๒๒ (๑) และ (๒) แก้ไขเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 มติ ที่ประชุมมีดังนี้ 
    ๑. อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไข ข้อ ๒๒ (๑) 
และ (๒) แก้ไขเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย 
    ๒. ที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการประเมินข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ข้อ ๒๒ (๑) และ (๒) ได้แก่ 
  ๒.๑ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เป็นประธาน  
   ๒.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง  เป็นกรรมการ 
      ๓. อนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
     ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

       
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ

ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนา  และ
ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU 
Retreat ครั้งที ่๒) เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง และประธานหลักสูตร ได้ร่วมทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทบทวนทิศทางการพัฒนา และก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ นั้น 
ในการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๓๖ คน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี คณบดี ประธาน
หลักสูตร ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมในเชิงเนื้อหาจะถูกน าไปสังเคราะห์ วิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือประกาศเป็น
จุดเน้นการด าเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ต่อไป 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
                ๕.๒  รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตลุาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 
 
   สรุปเรื่อง เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานงบการเงินตามมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐกระทรวงการคลังประกาศใช้ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทาง
บัญชี ประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการน าเสนองบการเงิน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

   ๑. งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)    
   รวมสินทรัพย์ มหาวิทยาลัย มีสินทรัพย์รวมจ านวน ๒,๗๐๒.๔๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน ๓๔๒.๗๙ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน ๒,๓๕๙.๖๑ ล้านบาท 
   รวมหนี้สิน มหาวิทยาลัย มีหนี้สินรวม ๖๓๔.๗๒ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน จ านวน ๕๓๐.๔๙  ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน ๑๐๔.๒๓  ล้านบาท  
 สินทรัพย์สุทธิ มหาวิทยาลัย มีสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รวม ๒,๐๖๗.๖๘  ล้านบาท  
  ๒. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน   
๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน ๑๓๙.๗๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 รายได้จากการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 
๑,๗๐๔.๐๖  ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินตามที่วางฎีกาขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง 
จ านวน ๘๗๕.๔๙ ล้านบาท และรายได้จากการบริการการศึกษา ๖๙๖.๙๗ ล้านบาท และรายได้ อ่ืน 
ประกอบด้วยรายได้จากการบริการวิชาการร้อยละ ๒๐ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายได้อ่ืนๆ จ านวน 
๑๓๑.๖๐ ล้านบาท  
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวมจ านวน 
๑,๕๖๔.๓๒ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวนเงิน ๖๔๒.๕๖ ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ 
จ านวน ๑๐๘.๖๔ ล้านบาท ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน ๔๒๓.๒๐ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
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๑๑๒.๐๘ ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน ๑๖๖.๐๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค 
จ านวน ๐.๗๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน ๑๐๐.๐๙ ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย จ านวน ๑๐.๙๙ ล้านบาท 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย 
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน ๑๓๙.๗๔ ล้านบาท   

   ทั้ งนี้  รายงานงบการเงินและการวิ เคราะห์ งบการเงิน  ได้ น าเสนอที่ ประชุ ม
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๖๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์                
งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษาและเงินรายได้อ่ืน  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษาและเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
โดยมีสาระส าคัญดังน ี
  ตามที่  กองคลัง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้ อ่ืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
มหาวิทยาลัย ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเงินบ ารุงการศึกษา จ านวนเงิน 
๔๒๑.๗๖  ล้านบาท หักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน ๘๔.๓๕  ล้านบาท คงเหลือจัดสรร จ านวนเงิน 
๓๓๗.๔๑ ล้านบาท และจากเงินรายได้อ่ืน จ านวนเงิน ๑๒๖.๐๐ ล้านบาท หักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน 
๒๕.๒๐ ล้านบาท คงเหลือจัดสรร จ านวนเงิน ๑๐๐.๘๐ ล้านบาท รวมวงเงินที่จัดสรรทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๔๓๘.๒๑ 
ล้านบาท   
 มหาวิทยาลัย มีรายรับจากนักศึกษาจริง จ านวนเงินทั้งสิ้น ๙๑.๖๓ ล้านบาท 
(ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๓๔.๐๔ ล้านบาท นักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. จ านวนเงิน 
๕๒.๔๔ ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวนเงิน ๕.๑๕ ล้านบาท) มียอดค้างรับจากนักศึกษาทั่วไป 
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๕.๒๙ ล้านบาท และมีเงินรายรับจากรายได้อ่ืน จ านวน ๒๒.๙๘ ล้านบาท รวมเป็นเงินรายรับ
จริงทั้งสิ้น จ านวน ๑๑๔.๖๑ ล้านบาท  
 มหาวิทยาลัย มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๘๙.๗๘ ล้านบาท ดังนั้นผลต่างรายรับ
จริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๒๔.๘๓ ล้านบาท   
 ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔(๖๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
  
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา 
และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)    

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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                ๕.๔ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งที่  ๑๙๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ “ให้ผู้อ านวยการเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ 
ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองผู้อ านวยการ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ” 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้  นายยุธยา  อยู่เย็น นางสาวนิศานาถ  มั่งศิริ และนางสาวจิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
                  ๕.๕  โครงการ “THAI TOUCH: คืนความเป็นไทยในมาตรฐานงานท่องเที่ยวและบริการ 
 
 สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการ “THAI TOUCH : คืน
ความเป็นไทยในมาตรฐานงานท่องเที่ยวและบริการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินโครงการคืนความเป็นไทย 
ในมาตรฐานงานบริการภายใต้ชื่อโครงการ “Thai touch” ซึ่งได้เปิดตัวแถลงข่าวโครงการอย่างเป็นทางการ        
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวและทางช่อง ๓ Family          
ได้เข้ามาถ่ายท าการด าเนินโครงการดังกล่าว ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บัดนี้ รายการดังกล่าวได้
ออกอากาศไปเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ ในรายการคัดข่าวดี จึงขอน าเสนอคลิปวิดีโอข่าวต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โครงการ “THAI TOUCH: คืนความเป็นไทย
ในมาตรฐานงานท่องเที่ยวและบริการ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรกวดขันนักศึกษาในเรื่องการแต่งกายให้เรียบร้อยในระหว่างที่
อยู่ภายในมหาวิทยาลัย หรือระหว่างเวลาพักจากการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อรักษาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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              ๕.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) สวนดุสิตโพล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 สรุปเรื่อง    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

สวนดุสิตโพล เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส ารวจสาธารณมติ และการ
บริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงส ารวจ และการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเป็นกลาง ทันเหตุการณ์ถูกหลักวิชาการ
สามารถมองภาพสะท้อนอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีผลท าให้เกิดการวิจัยพัฒนา 
สวนดุสิตโพล จึงท าการส ารวจโดยการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม จัดระบบและวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ จนถึงขั้นตอน
การสรุปและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านตามสื่อต่าง ๆ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้
ข้อมูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประกอบการตัดสินใจ และการส ารวจวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ 

 
จึ งน าเสนอสภามหาวิทยาลั ย เพ่ือทราบ  รายงานประจ าปี  พ .ศ . ๒๕๕๗ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. สวนดุสิตโพลมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอย่างไร  และจะรักษาระยะห่างอย่างไร 
    ๒. สวนดุสิตโพลจะน ามหาวิทยาลัยเข้าสู่อาเซียนได้อย่างไร 
    ๓. สวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง จึงควรเชื่อมโยง กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ เช่นด้านการวิจัย การให้มูลค่าเพ่ิมแก่นักศึกษา และการอบรมการท าโพล เป็นต้น 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๒(๓๖)/
๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๘ วันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๘                                                              ๑๖ | ๑๖ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 


