
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 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.    นายนิคม   ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๖.    นายเสกสรรศ ์   รอยลาภเจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา  
๗.    ดร.จักรพรรดิ   วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๘.    นายวัชรกิติ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๙     นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๐.  ดร.จรินทร์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ดร.ถนอม   อินทรก าเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม   พิมพ์หนู    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

      กรรมการสภา 
๑๕   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗   ดร.ชนะศึก   นิชานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘   รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๙   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑.   นายกิตติ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.  นายณรงค์ศักดิ์   ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา
๒.  ดร.พรชณิตว์   แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์       
๓.    ดร.วราน ี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔.    ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๒/๑๕ 
 

๕.    ดร.ภิรด ี   วัชรสินธุ ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
๖.    นางสาวกนกวรรณ   คนซื่อ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายกิตติศักดิ์   วสันติวงศ์ ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว 
๘. นางสาวอุษณีย์   ชลเกตุ ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ 
๙. ดร.วิชชา   ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐.  อาจารย์ธัญชนก   บุญเจือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการท่องเที่ยว 
๑๑.    นางสาวนัยรัตน์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

      และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๒.  นางจันทรา    เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
               ๑.๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ ดร.ถนอม อินทรก าเนิด 
    
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ ดร.ถนอม อินทรก าเนิด โดย
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรเกล้าฯ แต่งตั้ งนายประหยัด พงษ์ด า ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น  
   เนื่องจากนายประหยัด พงษ์ด า ได้ถึงแก่กรรมและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ได้ด าเนินการสรรหาในการประชุม ครั้งที่ ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีมติออกเสียง
ลงคะแนนเลือก ดร.ถนอม อินทรก าเนิด เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และ
เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ถนอม อินทรก าเนิด ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแทน และได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว 
    บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ถนอม อินทรก าเนิด ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘     
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ ดร.ถนอม อินทรก าเนิด 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๓/๑๕ 
 

               ๑.๒  การพระราชทานเข็มท่ีระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 

 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพระราชทานเข็มที่ระลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 

โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
          ด้วยมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ 
พรรษา เพ่ือมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อันเป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจและ
เป็นสวัสดิมงคลสืบไป 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การพระราชทานเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
      ๑.๓  ก าหนดการบ าเพ็ญพระราชกุศล ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการบ าเพ็ญพระราชกุศล 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ สวดอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗        
ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น ในการนี้ ทรงพระกรุราโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์  
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)                     
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘       
เวลา ๑๗.๐๐ น.  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการบ าเพ็ญพระราชกุศล ศาสตราจารย์
เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๑.๔  ก าหนดการประชุมปฏิบัติการและตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  
  ณ สถานที่ตั้งเพื่อติดตามการบริหารงานเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ  
  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  
 
        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมปฏิบัติการและ
ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ณ สถานที่ตั้งเพ่ือติดตามการบริหารงานเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ 
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๘ มีมติให้ความเห็นชอบ การตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประมาณเดือนมีนาคม 
๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท า ก าหนดการประชุมปฏิบัติการและตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง ณ สถานที่ตั้งเพ่ือติดตามการบริหารงานเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  
       

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมปฏิบัติการและตรวจเยี่ยม
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ณ สถานที่ตั้งเพ่ือติดตามการบริหารงานเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ โดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑(๓๕)/๒๕๕๘  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว   
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๘  
  

มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ โดยมีการ
แก้ไข ให้เพ่ิมรายชื่อกรรมการที่มาประชุม ดร.ชนะศึก นิชานนท์   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลันน าเสนอที่ประชุมเรื่องการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑(๓๕)/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ๗ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่ อธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กองคลัง กองนโยบายและแผน สวนดุสิตโพล โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ และกองกฎหมาย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะน าเสนอรายงานการด าเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเป็นรายไตรมาสต่อไป 

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม            
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๕/๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

     ๔.๑  การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุน 
  สะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ โดย  
  บริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จ ากัด กู้ยืม  
 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ โดย บริษัทโรงสี
ข้าวสวนดุสิต จ ากัด กู้ยืม โดยมีสาะส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูปแบบที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดพิษณุโลก  (ความ
ละเอียดโดยทราบแล้วนั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีหน้าที่ตามที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
คือ รับซื้อผลผลิตที่เกิดขึ้นจากชาวนาสมาชิกที่ท านาตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปีละ ๒ ครั้ง คือ การท า
นาปรังในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม และการท านาปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ในรอบการ
ท านาปลูกข้าวนาปรังปี ๒๕๕๘ นี้ ชาวนาสมาชิกจ านวน ๔๑ รายพ้ืนที่เพาะปลูก ๑,๔๔๒.๗๕ ไร่คาดการณ์
ผลผลิตรวม ๑,๐๔๐.๖๖๔ ตันข้าวเปลือก มูลค่าประมาณ ๑๔,๕๓๗,๙๐๙ บาท(สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ด
เก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการรับซื้อผลผลิต ๔๖๒,๐๙๑ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าสิบเอ็ดบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

  บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จ ากัด เป็น บริษัท ฯ ที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน
ในการด าเนินกิจการโรงสีข้าว ตามประกาศกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องการสีข้าวและการค้า
ข้าวได้รับนโยบาย จากที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ให้เป็นตัวแทนในการรับซื้อผลผลิตโดยการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ใช้ในการรับซื้อผลผลิตจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ และช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวภายใน ๑๒ เดือน ตามแผนธุรกิจ 
ปี ๒๕๕๘ ดังนั้น โครงการโรงสีข้าว (บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จ ากัด) ใคร่ขออนุมัติกู้ยืมเงินจากกองทุนสะสม
เลี้ยงชีพฯ เพื่อรับซื้อผลผลิตข้าวจากชาวนาสมาชิกในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้า
ล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ 

  กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์กับจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นต้นแบบของการ
สร้างองค์ความรู้ ในเรื่องข้าวอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการขยายกิจกรรมไปสู่พ้ืนที่และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับกองทัพบก โครงการปลูกข้าว
อินทรีย์แบบประณีตและกรีนเทคโนโลยีในปี ๒๕๕๗ สร้างโอกาสให้นักศึกษา โรงเรียนการเรือน และศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จ านวนกว่า ๕๐๐ คนได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และก าลังขยายความร่วมมือไปสู่ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ กับกรมการสัตว์ทหารบก
ในปี ๒๕๕๘ ต่อไป ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ส าหรับบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ ๒(๗๐)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน า
เงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ โดยบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จ ากัด 
กู้ยืม จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) 

 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๖/๑๕ 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ กล่าวเพ่ิมเติมว่าสืบเนื่องจากการทดลองการปลูกข้าวใน 
เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างมาก จึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย           
ที่ก าหนดไว้ แต่ถือได้ว่าโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างมากในการ
ด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จะน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไปอีกครั้ง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยจัดตั้งโครงการโรงสีข้าวเพ่ือ
ต้องการน าข้าวมาแปรรูป และให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ จากสิ่งเหล่านั้น ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก จะด าเนินการจัดท าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความโดดเด่นกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ จึงได้เกิด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูปแบบที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันในการท า
เกษตรอินทรีย์ แต่ปัญหาอยู่ที่การหาตลาด จึงได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการสีข้าว
และจัดจ าหน่าย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทางจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนเปลงผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเริ่มมีผลกระทบในด้านงบประมาณ         
ในการจัดซื้อข้าวและด้านการตลาด  ซึ่งแต่เดิมทางจังหวัดจะรับไปจ าหน่ายที่โรงเรียนและโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยจึงต้องรับภาระในเรื่องดังกล่าวและเห็นแก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ โครงการโรงสีข้าวจึงต้อง
รับภาระไว้ แต่ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นงานที่สามารถน ามาศึกษาและต่อยอดให้เสร็จ เพราะเกษตรอินทรีย์ต้อง
ผ่านการตรวจสอบการผลิตทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับองค์ความรู้จากสิ่งเหล่านี้ 
บางครั้งอาจมองว่ามหาวิทยาลัยได้ก าไรจากไหน มหาวิทยาลัยได้ก าไรจากองค์ความรู้ที่ได้รับและนักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้จากการทอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นลักษณะ
ทางอ้อมมากกว่า ส าหรับประโยชน์ทางตรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายข้าว และการสีข้าวในแต่ละครั้ง ปัจจุบัน
มีผลกระทบจากการผลิตและไม่สามารถจ าหน่ายได้ โครงการโรงสีข้าว จึงต้องขอกู้ยืมเงินเพ่ือด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้  
   
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑. ควรสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กับสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ และประชาคมสวนดุสิต 
ได้รับทราบการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือสร้างความม่ันใจกับโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 ๒. เป็นโครงการที่ดีเนื่องจากเป็นการปลูกข้าวในรูปแบบ ออร์แกนิค ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงสามารถน า
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไปพัฒนาให้เกิดงานวิจัย รวมทั้งสร้างเป็นสหกิจศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาได้อีกด้วย 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนและสร้างให้เกิดความมั่นคง 
 ๔. มหาวิทยาลัยควรท าความร่วมมือกับองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก) เพ่ือรับซื้อข้าวออร์แกนิค  
โดยนายธงชัย ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน 
 ๕. เป็นโครงการที่ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่าง
ชัดเจนและเป็นมหาวิทยาที่มีลักษณะพิเศษ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบริการท้องถิ่นและสังคมและมีมิติของการศึกษา
และการวิจัยบูรณาการร่วมอยู่ด้วย 
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   ๖. ผลการด าเนินงานที่ได้รับ นอกจากได้รับในรูปแบบของก าไรที่เป็นมูลค่าแล้ว ยังได้รับในรูปแบบของ
คุณค่าจากการฝึกอบรมการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ   
 
 ตอบชีแ้จง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล ในฐานะประธานกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร กล่าวว่า 
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ได้พิจารณาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอกู้ยืม
เงินเพ่ือใช้ในโครงการความร่วมมือดังกล่าว บริษัท โรงสีข้าว สวนดุสิต จ ากัด เป็นไปตามประกาศโครงการ 
ส าหรับการสื่อสารให้ประชาคมสวนดุสิตได้รับทราบการด าเนินงานโครงการ นั้น เนื่องจากองค์ประกอบของ
คณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล และผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ ซึ่งการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ในการให้กู้ยืมเงินในแต่ละครั้งและมีการช าระหนี้ตามก าหนดระยะเวลา และในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ โดย
เสียอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าการกู้จากสถาบันการเงิน 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ส าหรับบุคลากร ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ โดยบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จ ากัด กู้ยืม จ านวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า) 
 
      ๔.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

  
       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงิน เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนระบบการควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยเอง  
จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่  
   ๑. ส าเนารายงานการเงินประจ าปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด 

 ๒. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
   ๓. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน 
   ๔. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม 
   ๕. จ านวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดท่ีเปิดในนามมหาวิทยาลัย 
   ทั้งนี้ กองคลังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑. ส าเนารายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   ๒. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ที่ ๑๖๐๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ,ค าสั่งที่ ๔๐๓๐/
๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ และค าสั่งที่ ๔๐๓๘/๒๕๕๖ 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน สั่ง ณ วันที่ ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
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   ๓. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนดุสิต ที่ ๑๕๖๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้รักษาราชการแทน  มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
   ๔. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๕๘๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอ านาจถอนเงิน และลงนามเช็คสั่งจ่ายเงิน
ธนาคาร สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๖๑๒/๒๕๕๖ เรื่อง 
แต่งตั้งผู้มีอ านาจถอนเงิน และลงนามเช็คสั่งจ่ายเงินธนาคาร สั่ง ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ค าสั่งที่ ๓๕๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้มีอ านาจถอนเงิน และลงนามเช็คสั่งจ่ายเงินธนาคาร สั่ง 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ๕. จ านวนบัญชีธนาคารที่เปิดในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ าวน ๗๙ บัญชี 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
   โดยทางกองคลังได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
งบประมาณ  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว   
  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ จ านวนบัญชีธนาคารที่เปิดในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เมื่อได้จ านวนครบแล้วขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม        
ครั้งต่อไป และเสนอข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
     ๔.๓ การขอเพิ่มรายวิชาเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
  ท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  จ านวน ๔ วิชา และหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๕๔  จ านวน ๒ วิชา 
 

        สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องการขอเพ่ิมรายวิชาเลือกของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๔ วิชา และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒ วิชา โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จึงขอเพ่ิมรายวิชาเลือก จ านวน ๖ รายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตรัง พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดตรัง ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จึงขอเพ่ิมรายวิชาเลือกของหลักสูตรที่จัด     
การเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
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ธันวาคม ๒๕๕๔ และต่อมามีการแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตจากหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ขอเพ่ิมรายวิชาเลือก จ านวน ๔ รายวิชา ประกอบด้วย 

 
 
 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื่อรายวิชา 
๓๕๗๓๒๓๓ ๓(๓-๐-๖) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเปอรานากัน   
๓๕๗๓๒๓๔ ๓(๒-๒-๕) การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
๓๕๗๓๒๓๕ ๓(๒-๒-๕) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร   
๓๕๗๓๒๓๖ ๓(๒-๒-๕) การท่องเทีย่วทางทะเลและชายหาด 

  

  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และต่อมามีการแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตจากหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ นั้น ขอเพ่ิมรายวิชาเลือก จ านวน ๒ รายวิชา ประกอบด้วย 

 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื่อรายวิชา 
๔๑๒๓๓๑๗ ๓(๒-๒-๕) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ 
๔๑๒๓๓๑๘ ๓(๒-๒-๕) การบูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

   

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ เพ่ิมรายวิชาเลือกของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๔ วิชา และหลักสูตร     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒ วิชา ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ตรัง 
 

  การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่ารายวิชาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ควรใช้ชื่อรายวิชาการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา  

 
มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ เพ่ิมรายวิชาเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๔ วิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒ วิชา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 

 
     ๔.๔ การอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๑๐/๑๕ 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่องพิจารณาการอนุมัติให้ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  
   ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขออนุมัติ
การให้ปริญญา ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๙ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๖ คน และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๓ คน  รวมทั้งสิ้นจ านวน ๙๘ คน ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗           
ซึ่งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญา

ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๑. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับปริญญาเอก เรื่องการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐไปปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ขอให้ประสานบัณฑิตวิทยาลัย 
สรุปสาระส าคัญ ศึกษารายละเอียดเพื่อน ามาเชื่อมโยงกับระบบ EdPEx ของมหาวิทยาลัย 

       ๒. ให้จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่คงเหลือเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ  ให้ปริญญาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๙ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๖ คน 
และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๓ คน  รวมทั้งสิ้นจ านวน ๙๘ คน  ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗          
 

   ๔.๕ การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

       สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. อาจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีปกติซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทาง
วิชาการครบถ้วน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ
แต่สาขาวิชา) และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ  ค านิยาม รูปแบบ และการ
เผยแพร่ของบทความทางวิชาการ)  โดยเสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการจัดการโครงการ รหัสวิชา ๓๖๕๓๔๐๕ เพ่ือประกอบการประเมินผลการสอน ผลการสอน ผ่าน
เกณฑ์ มีความช านาญในการสอน  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ และต ารา
เรื่องการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ๓๖๕๒๖๐๒  (สัดส่วนต าราของผู้             
ขอร้อยละ ๑๐๐) โดยผู้เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๑๑/๑๕ 
 

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผ่านการพิจารณาจาก           
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ
รับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
ต ารามีคุณภาพดี และเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด   

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลงาน
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก   

๒. อาจารย์ยุวรัตน์  ปรมีศนาภรณ์  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม โดยวิธีปกติ                    
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลงานทางวิชาการครบถ้วน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง 
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่สาขาวิชา) และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ                  
๓ องค์ประกอบ ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ของบทความทางวิชาการ) เสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาสารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา ๔๐๖๒๒๐๕  เพ่ือประกอบการประเมินผล
การสอน ผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความช านาญในการสอนประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถ และ ต ารา เรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  รหัสวิชา ๔๒๐๑๒๐๒ (สัดส่วนต าราของผู้ขอร้อยละ ๑๐๐)  
โดยผู้ เสนอขอมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๘  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุม
สภาวิชาการมีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่าน
เกณฑ์ เนื่องจากต ารา มีคุณภาพดี เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด   

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลงาน
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้ง
สุดท้าย 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ให้เพ่ิมเติมข้อมูลการประเมินจรรยาบรรณและจริยธรรมในเอกสารประกอบการพิจารณา 
      ๒. ให้จัดท าสรุปจ านวนร้อยละของผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ผ่านมา  
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง  ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๑๒/๑๕ 
 

 ๒. อาจารย์ยุวรัตน์  ปรมีศนาภรณ์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและ
อุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้ง
สุดท้าย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
     ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

       
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นระบบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยจากสถานการณ์ข่าวการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงได้ประชุมเพ่ือหารือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมถึงหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีประเด็น
หารือในภาพรวม ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ระบบบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส่วนที่ ๒ 
วิธีการตรวจสอบงบการเงินของส านักกิจการพิเศษ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ส่วนที่ ๓ มุมมองของ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน: จุดที่เฝ้าระวังและแนวทางการป้องกัน โดยรายละเอียดจากการประชุมดังกล่าว 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าสรุปเรียบร้อยแล้วดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง เพิ่มเติม 
 
          สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
ความเสี่ยง เพิ่มเติม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยงในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น มหาวิทยาลัยเห็นควรเพ่ิมอนุกรรมการ 
จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา ดร.สุวมาลย์                   
ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนดุสิต ที ่๑๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง 
เพ่ิมเติม 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

     ๕.๓  สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๑๓/๑๕ 
 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย             
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
   สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยฯ 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  มหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน
เงินทั้งสิ้น ๑๒.๔๒ ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๕.๘๒ ล้านบาท นักศึกษากองทุนกู้ยืม 
กรอ./กยศ. จ านวนเงิน ๐.๕๖ ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวนเงิน ๖.๐๔ ล้านบาท)               
มียอดค้างรับจากนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๒.๑๖ ล้านบาท และมีเงินรายรับจากรายได้อ่ืน จ านวน 
๔.๓๔ ล้านบาท รวมเป็นเงินรายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน ๑๖.๗๖ ล้านบาท ยอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๒๙.๙๑  
ล้านบาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริงน้อยกว่ารายจ่ายจริงประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จ านวนเงิน ๑๓.๑๕ ล้าน
บาท เมื่อรวมรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมียอดรายรับ จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๓๑.๓๗ ล้านบาท รายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๙.๖๙ ล้านบาท จึงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จ านวน 
๑๑.๖๘ ล้านบาท ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๕(๖๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และ
เงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๔ การเข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยในงาน MICE  
   Standard day ๒๐๑๕ โดย โรงแรมสวนดุสิต เพลส ผ่านการประเมินประเภท
   ห้องประชุม  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอเรื่อง การเข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัด
งานประเทศไทยในงาน MICE Standard day ๒๐๑๕ โดย โรงแรมสวนดุสิต เพลส  ผ่านการประเมินประเภทห้อง
ประชุม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. : 
THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU (TCEB)” ร่ ว ม กั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล ได้ จั ด ท า 
“มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานที่มีสถานที่การจัดประชุมสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการจัดงานใน
ระดับอาเซียนและนานาชาติได้ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นประเทศแรกในอาเซียน โดยโรงแรม
สวนดุสิต เพลส ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้ส่งอาคารหอประชุมรักตะกนิษฐ                   
ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ๑ และห้องประชุมรักตะกนิษฐ ๒ เข้าร่วมประกวดในประเภท  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๑๔/๑๕ 
 

“ห้องประชุมประเภทภาครัฐ/เอกชน” และเป็นห้องประชุมในสถาบันอุดมศึกษาเพียงสถาบันเดียวที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นห้องประชุมประเภทภาครัฐ/เอกชน ที่ได้รับคะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากการประเมิน ๓๖ 
ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน คะแนนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ ๑๒๐ คะแนน โดยห้องประชุมอาคาร
รักตะกนิษฐได้รับระดับคะแนนดังนี้ ห้องรักตะกนิษฐ ๑ ได ้๑๓๒.๓๓ คะแนน  ห้องรักตะกนิษฐ  ๒  ได้  ๑๓๓ 
คะแนน  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี และผู้บริหารส านักกิจการพิเศษ 
เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้ารับ  “ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(Thailand MICE Venue Standard)”ในงาน MICE Standard day ๒๐๑๕  ณ  โรงแรมมิเลนเนียม  ฮิลตัน 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัด
งาน ประเทศไทยในงาน MICE Standard day ๒๐๑๕ โดยโรงแรมสวนดุสิต เพลส ผ่านการประเมินประเภท
ห้องประชุม  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๕   การปรับปรุงห้องประชุมล าพอง ๒  
  
           สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การปรับปรุงห้องประชุมล าพอง ๒ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
        ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เสนอขอ 
ต้ังงบประมาณ นั้น มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๗๒ ล้านบาท ซึ่งมีหลายโครงการที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ อาทิ โครงการปรับปรุงห้องประชุมล าพอง ๒ ใช้งบประมาณในการปรับปรุง ประมาณ 
๙ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบเสียง และจอภาพ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบNotebook และระบบอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ โทรศัพท์มือถือ ipad และระบบวิดีโอคอน      
เฟอเรนซ์ เป็นต้น 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๓(๓๗)/
๒๕๕๘ วันศุกร์ที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
    
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                                                              ๑๕/๑๕ 
 

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


