
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

  
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑.๑ การแจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงินของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
    ด้วยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีก าหนดเข้า
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป       
    

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๗  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๒๒)/
๒๕๕๗ โดยไมม่ีการแก้ไข 

๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต                   
ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกฎหมาย ส านักงานวิเทศ-
สัมพันธ์ และสวนดุสิตโพล ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการ
รับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) ได้แก่ 
นายธาดา เศวตศิลา  
 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งมีคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ โดยต าแหน่งประธานจะเป็นผู้แทนจากสภา
มหาวิทยาลัย และต าแหน่งเลขานุการจะเป็นคณบดี 
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายกองกฎหมายในการศึกษาถึง
ความเป็นไปได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 



 -๒- 
 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๒ การพิจารณาแผนการปรับปรุงคุณภาพ และคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) และให้ความเห็นชอบคู่มือการประกัน 
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 
    โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
     ๑. การพัฒนามหาวิทยาลัย ควรด าเนินการให้เป็นมาตรฐาน 
แต่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ควรด าเนินการให้เด่นมากกว่า
มาตรฐาน เพราะหากท าให้เป็นมาตรฐานจะไม่ท าให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ   บางครั้งจึงไม่สามารถก าหนดเป็นแผนงานได้ 
จะต้องมีการทดลองไปเรื่อย ๆ หากก าหนดให้เป็นมาตรฐาน
ทั้งหมด ก็จะไม่เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง  
     ๒. ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม โดย
ปฏิบัติเป็นประจ า มิใช่เป็นเพียงการปฏิบัติตามโครงการหรือ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
     ๓.  ค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและ
เติบโตอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ ๙ ผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (กพร.) 
ก าหนดค่าเป้าหมายเพียง ๔.๐๐ หากพิจารณาถึงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยแล้วควรก าหนดให้มีค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่านี้ 
    ๔. มหาวิทยาลัยควรก าหนดค่าเป้าหมาย ให้สูงกว่าระดับค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน (Cut off)  
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
 

๔.๓ การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน า
เงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้ โครงการโรงสีข้าว                
ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
    ๑. แผนธุรกิจในปี ๒๕๕๘ ควรจัดหาแหล่งเงินกู้จากแหล่งอืน่        
    ๒. ควรรายงานผลการด าเนินงานของโครงการฯ ให้สอดคล้อง
และเสริมต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล                 
เชิงประจักษ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
     ๓. โครงการโรงสีข้าว ด าเนินการมาแล้วประมาณ ๑๐ ปี      
ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญจึงควรแสดงออกให้สังคมภายนอกได้
รับทราบและใหก้ารยอมรับ 
     ๔. ควรน าการบริการวิชาการ มาด าเนินการควบคู่กับการ
วิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
     ๕. ควรน าแนวคิดการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR)           
มาบูรณาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 



 -๓- 
 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๔ ( ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ  
โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดพิมพ์และเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ  
 

๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ 
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   ๑.  ตารางงบประมาณรายจ่าย งบด าเนินการ หมวดเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ควรระบุหมายเหตุ ปีการศึกษาแรกเป็น
การค านวนจากยอดค่าใช้จ่ายเต็ม ซึ่งเป็นการค านวน ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ยังไม่ได้
เฉลี่ยทุกหลักสูตร 
  ๒.  ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา และปีการศึกษาของ
อาจารย์ที่จบจากต่างประเทศ 
 

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
        มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน และรายงานผลตามกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้การด าเนินงานในด้านต่าง  ๆ
เกิดความต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
เพื่อให้ผู้บริหารตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ   

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ตามที่ บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ท าแบบ
ส ารวจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ๔ ปี ของมหาวิทยาลัย และแผน  
กลยุทธ์ของศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อวัดผลเกี่ยวกับการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
บุคลากร พบว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่มีคะแนนต่ ากว่า ๔.๐๐ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยควรเร่งหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
   ๒. ข้อมูลพื้นฐานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ที่มีคะแนนต่ ากว่า ๔.๐๐ มหาวิทยาลัย ควร
พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ เพื่อปรับให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้น 

  

๕.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสวนดุสิต  
    ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มีภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ให้กับนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดโครงการและกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๓๘ 
โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ๔,๓๕๗ คน 
ผลการด าเนินงานโดยภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก มีการย้อนกลับมาใช้บริการอีกถึง
ร้อยละ ๘๐   

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๑. ค าศัพท์ทางวิชาการควรเขียนค าทับศัพท์ตามระบบของ
ราชบัณฑิตยสถาน   
     ๒. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อน ามา
วางแผนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น บุคคลทั่ วไป และ
บริษัทเอกชน  
     ๓. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แต่ละหลักสูตรควรลงภาพถ่าย
ของวิทยากร   
     ๔. แนวทางการพัฒนางานเป็นการน าเสนอเชิงประกัน
คุณภาพ ควรก าหนดในเชิงเป้าหมาย 

 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     มหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ ซึ่งเป็นการรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด โดยใช้วิธีการค านวณหรือเกณฑ์ในการกระจาย
ต้นทุนเพื่อให้ข้อมูลต้นทุนมีความถูกต้องและเหมาะสม 
  

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดท า
ข้อมูลการรายงานต้นทุนกิจกรรม โดยใช้หน่วยนับจาก FTES  
แทนการใช้หน่วยนับเป็นโครงการเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้
เห็นตัวเลขที่ชัดเจน 
   .  

๕.๔ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ – 
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท ารายงานงบการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
รอบ ๑๒ เดื อน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 
ประกอบด้วย 
     ๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖              
มีสินทรัพย์รวม ๒,๖๖๒ ล้านบาท แบ่ งเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน ๓๕๘ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๒,๓๐๔ 
ล้านบาทและมีหนี้สินรวม  ๗๗๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน ๕๘๒ ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๑๙๖ ล้าน
บาท มีสินทรัพย์สุทธิ รวม ๑,๘๘๔ ล้านบาท   
     ๒. งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีรายได้สูง 
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน ๓๕ ล้านบาท โดยมีรายได้จากการ
ด าเนินงานรวม จ านวน ๑,๖๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๘๐๕ ล้านบาท และรายได้
จากเงินบ ารุงการศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น จ านวน ๘๑๖ 
ล้านบาท มหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน ๑,๕๘๖ 
ล้านบาท  
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๕.๕  รายงานความก้าวหน้าเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
     ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานตรวจเงินแผนดิน (ลับ) ที่ 
ตผ ๐๐๓๔/๒๒๐๕ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น     
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 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ) 
    มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมีหนังสือแจ้งค าชี้แจง
ถึงส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่  ศธ 
๐๕๖๖.๐๑/๓๓๙๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ ขณะนี้คงเหลือรายการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจสอบ จ านวน ๒ รายการ ซึ่งจะได้ด าเนินการและ
แจ้งค าชี้แจงต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
 

 

๖.  เรื่องอื่น ๆ     
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่     
๓(๒๔)/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 
 
 
 


