
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
ณ  ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
     ประธาน  
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายก 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๕. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๖. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ  
๗. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๘. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๙.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการ 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๔. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
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๒. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ  
๓. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
         มหาวิทยาลยั  กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    นายนิพนธ์ ระวียนั ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๔.    ดร.วรานี เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๖. นางสาวพรชณิตว์ แก้วเนตร ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. ดร.ปาริชาติ นิตมิานพ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
๘. ดร.สวุมาลย์ มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ  
๑๐. นางสาวอษุณีย์ ชลเกต ุ ผู้อ านวยการกองคลงั 
๑๑. ดร.ราเชนทร์ บญุลอยสง อาจารย์ช่วยปฏิบตังิานฝ่ายนโยบายมหาวิทยาลยั 
๑๒. นางลฎาภา มอร์เตโร ประธานหลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขา 
    อตุสาหกรรมอาหารและการบริการ 
๑๓. นางภทัราพร ปณุะตงุ เจ้าหน้าท่ีกองคลงั 
๑๔.  นางสาวศภุวรรณ เนียมสอน เจ้าหน้าท่ีกองคลงั 
๑๕. นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๖. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๗. นางสาวธนักรณ์ วิจิตร  เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๘. นางไพลิน  วฒันาศรีโรจน์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

   นายมานิจ  สขุสมจิตร   นายกสภามหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีประธานการประชมุได้
แจ้งเร่ืองเพ่ือท่ีประชมุทราบ ดงันี ้
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๑.๑ โครงการปล่อยปูปลูกป่า เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ  
เน่ืองในโอกาส มหามงคลบรมราชาภเิษก ปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง โครงการปล่อยปูปลูกป่า  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีท่ี ๖๐ และการ
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  และฝ่ายบริการ  
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการปล่อยปูปลูกป่า           
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หวัฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีท่ี ๖๐ และการ
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา ในวนัเสาร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตัง้แตเ่วลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ศนูย์ศึกษาธรรมชาติกองทพับกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี สถานตากอากาศบางป ูจงัหวดั
สมุทรปราการ ในการนี ้ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมโครงการดงักล่าว    
ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๑.๒ การน าเสนอการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สรุปเร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชมุทราบว่า การน าเสนอการด าเนินงานของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   สืบเน่ืองมาจาก สภามหาวิทยาลัยได้หารือกับคณะผู้ บริหาร และเลขานุการ                       
สภามหาวิทยาลยั ในการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในระดบัคณะได้น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่า 
คณะมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมทัง้ปัญหา
อปุสรรคตอ่การด าเนินงาน  ซึง่ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๓  ท่ีประชุมรับทราบก าหนดการน าเสนอการด าเนินงานของหน่วยงานหลัก โดยให้ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลยัได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น นัน้ ในการนี ้
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การน าเสนอการด าเนินงานของ         
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และขอรับฟังข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สกุปลัง่  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ น าเสนอผลการ
ด าเนินงานโดยมีรายละเอียดดงันี ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการจดัสรรงบประมาณ ๑๕,๑๕๗,๓๘๐ บาท 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน ๑๐,๔๐๔,๗๐๐ ล้าน เงินบ ารุงการศึกษา ๔,๗๕๒,๖๘๐ บาท)  ซึ่งคณะได้น า
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งบประมาณดงักลา่วไปจดัสรรตามแผนปฏิบตัริาชการของคณะท่ีมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยทุธ์ของคณะ รวมถึงแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั โดยมีผลการด าเนินงาน
ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ ๕ ประเดน็ ดงันี ้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริการวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    การด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิ
และนานาชาติ รวมทัง้สิน้ ๗๕ กิจกรรม/โครงการ  โดยมีโครงการบริการวิชาการท่ีโดดเดน่ เช่น โครงการจดั
การศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษาทางไกล       
วดัพทุธรัตนาราม รัฐเท็กซสั เมืองเคลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมจีน 
สถาบนัขงจือ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต สุพรรณบุรี การจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมภาษาองักฤษให้แก่
เจ้าหน้าท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นท่ี ๓ โครงการการจดัการศึกษาส าหรับนกัศกึษา
ชาวจีนจากมหาวิทยาลยักวางสี โครงการสอนดนตรีบคุคลภายนอก และโครงการบริการวิชาการสูช่มุชน เป็นต้น 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ 
    การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ๓ สาขา จ านวน ๑๒ หลักสูตร 
ได้แก่ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) จ านวน ๑๐ หลกัสตูร มีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาศกึษา
ทั่วไป และรายวิชาพืน้ฐานอ่ืน ๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ          
โดยคณะมีจ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า (คา่ FTES) เท่ากบั ๓๘.๔๓ : ๑     
มีกลไกส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเน้นท่ีผู้ เรียนเป็นส าคญั  โดยได้รับรางวลัชนะเลิศจากการประกวด
การจดัท าแนวปฏิบตัิท่ีดี (Good Practice) ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โครงการ
รางวัลคณุภาพสวนดสุิต (SDU Quality Award) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต โดยมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนในภาพรวมของคณะค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๗๐ อยู่ในเกณฑ์ดี  และมีผลการประเมิน
คณุลกัษณะของผู้สอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๔.๕๐๒ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันานกัศกึษาตามคณุลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมในชัน้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท าให้มีนักศึกษาได้รับ
รางวลัจ านวน ๔๔ คน จ านวนรางวลั ๒๘ รางวลั  
 

    คณะมีบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) จ านวน ๑๖๕ คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน ๑๔ คน โดยอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และปริญญาโท คิดเป็น          
ร้อยละ ๘๒ ส าหรับอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑ เม่ือจ าแนกตามอายุงานของ
อาจารย์ พบวา่ อาจารย์สว่นใหญ่มีอายงุานน้อยกวา่ ๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๒ นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาตาม
โครงสร้างอายุ พบว่า ข้าราชการซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๓๒ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๑๘) มีอายุ ๕๐ ปีขึน้ไป และ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๕/๒๖ 

อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๕๔ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๓) มีอายุต ่ากว่า ๔๐ ปี ซึ่ง
ต้องการพฒันาศกัยภาพทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีอาจารย์ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ๒๓ คน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้จดัสรรงบประมาณในการพฒันาบคุลากร จ านวน ๔๖๑,๑๖๐ บาท โดยมี
จ านวนบคุลากรได้รับการพฒันารวมทัง้สิน้ ๗๐ คน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรม 
    องค์กร 
    การจดักิจกรรม/โครงการในการอนรัุกษ์ พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น โครงการดนตรีไทยสัญจร โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการโคม
ดอกไม้ถวายพระพร เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีการบรูณาการเข้ากบัการให้บริการวิชาการอีกด้วย เช่น โครงการ
วัฒนธรรมสัญจร “ร่องรอยของชาวไทยวนท่ีจังหวัดราชบุรี” ทัง้ยังมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ตา่งประเทศ เช่น กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมศิลปะการแสดงพืน้บ้านนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง  
รวมทัง้ยงัมีสว่นในการเสริมสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีดีงามภายในองค์กร เชน่ โครงการวนัไหว้ครูและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการวันช่อใหม่ และโครงการภูมิใจ
บณัฑิตสานมิตรสมัพนัธ์ เป็นต้น 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
    อาจารย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์ประจ า รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๒๖,๕๑๔,๗๐๐ บาท โดยได้รับ
เงินสนบัสนนุการวิจยัจากภายในสถาบนั ๖,๙๗๕,๐๐๐ บาท และได้รับเงินสนบัสนนุการวิจยัจากภายนอก
สถาบนั ๒๐,๓๘๙,๗๐๐ บาท มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดับ
นานาชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ       
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในระดบัชาติ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
    การได้รับผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ท่ีระดบั ๒.๕๐ อยู่ใน
เกณฑ์ดี  โดยมีผลงานบรรลเุป้าหมายตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ และได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิราชการค ารับรองการปฏิบตัิราชการภายในของ
หน่วยงาน ท่ีระดบั ๔.๘๑๙๓ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  นอกจากนีย้งัได้มีการแตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือจดัท าโครงร่าง
องค์กรตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (CLG-A) ทัง้ยงัเป็นแหล่งฝึกตรวจประเมิน
ส าหรับฝึกอบรมผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ        



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๖/๒๖ 

สวนดสุิต รุ่นท่ี ๕ โดยใช้ระบบ e-SAR  รวมทัง้ตระหนกัถึงปรัชญาของมหาวิทยาลยั ในการพฒันาก าลงัคนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสงัคมแห่งคณุภาพ และสงัคมแห่งการเรียนรู้ จึงจดัท าแผนสร้างมาตรฐานคณุภาพ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีศกัยภาพตอบสนองความต้องการของสงัคม 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ขอให้ส ารวจจ านวนนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาในระยะเวลา ๔ ปีมีจ านวนเท่าใด และบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศกึษาแล้วมีงานท ามีจ านวนร้อยละเทา่ใด 
 ๒. ขอให้ส ารวจคณะกรรมการประจ าคณะมนษุยศาสตร์ฯ ท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุวา่เป็นทา่นใดบ้าง 
 ๓. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้แนวทางท่ีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการ
แก้ไขไปแล้ว เช่น หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและการออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์  ท่ีไม่มีนักศึกษาตัง้แต่ปี
การศกึษา ๒๕๔๙  
 ๔. นวตักรรมจากการปฏิบตังิานและแนวปฏิบตัท่ีิดีคณะมนษุยศาสตร์ฯ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 ๕. การน าเสนอขอให้น าเสนอในเชิงวิเคราะห์ และในอนาคตจะท าอะไร 
 ๖. ขอให้เปรียบเทียบกับคณะมนษุยศาสตร์ฯ ด้วยกันของมหาวิทยาลยัราชภัฏแห่งอ่ืน ท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครวา่ คณะมนษุยศาสตร์ฯของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตจดัอยูใ่นล าดบัเทา่ใด 
 ๗. ขอให้มีการอบรมดนตรีส าหรับบคุคลภายนอก  
 ๘. การปฏิบตังิานขอให้ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใส 
 ๙. ตามโครงสร้างอาย ุข้าราชการมีจ านวนร้อยละ ๓๒ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๑๘) มีอาย ุ๕๐ ปีขึน้ไป และ
อาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างมีจ านวนร้อยละ ๕๔ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๓) มีอายตุ ่ากว่า ๔๐ ปี ซึ่งความ
ตา่งระหวา่งอายคุอ่นข้างมาก  และเป็นคนรุ่นใหม ่จงึขอให้มหาวิทยาลยัเสริมในเร่ืองประสบการณ์ให้มากยิ่งขึน้ 
 ๑๐. อาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างมีจ านวนร้อยละ ๕๔ สว่นใหญ่ (ร้อยละ ๖๓) มีอายตุ ่ากว่า ๔๐ ปี 
ต้องการพฒันาศกัยภาพทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึง่งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ
คอ่นข้างน้อย ขอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาด้วย 
 ๑๑. หลกัสตูรนิติศาสตร์ ขอให้อาจารย์กวดขนันกัศกึษาให้มากในเร่ืองมารยาททนายความ คณุธรรม
และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายด้วย 
 ๑๒. หลกัสตูรออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีประธานและกรรมการหลกัสตูรเป็นผู้ ท่ีน่าสนใจ เพราะเหตใุด 
มีนักศึกษาเข้าศึกษาจ านวนน้อย  และจะท าอย่างไรให้มีนักศึกษาสนใจท่ีจะเข้ามาศึกษาเน่ืองจากเป็น
หลกัสตูรท่ีนา่สนใจและหางานท าได้ง่ายด้วย    
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี และผู้ ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง         
ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้ 
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 ๑. นกัศกึษาปีการศกึษา ๒๕๔๙ (รหสั ๔๙) ลงไปท่ียงัไม่ส าเร็จการศกึษานัน้ ตามพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลยัราชภฏัไม่สามารถจ าหน่ายนกัศกึษาออกได้ แต ่ณ ปัจจบุนั
นักศึกษา รหัส ๔๙ ได้ถูกมหาวิทยาลัยให้พักสภาพหมดแล้ว และจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา ๔ ปีนัน้จ านวนท่ีส าเร็จการศึกษาจะไม่เท่ากับจ านวนท่ีรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาครัง้แรก 
เน่ืองจากในแต่ละปีนัน้จะมีนักศึกษาท่ีถูกพักสภาพเฉล่ียร้อยละ ๑๐ ต่อปี ส าหรับบุคลากรของคณะ
มนษุยศาสตร์ฯ เดมิมีจ านวนมาก แตเ่ม่ือมีการปรับเปล่ียน โยกย้ายหลกัสตูร รวมทัง้การเกษียณอายรุาชการ
ก็มีจ านวนมาก ท าให้ความต่างระหว่างอายุของบุคลากรจะต่างกันประมาณ ๒๐ ปี ประกอบกับ
กระทรวงการคลงัโดยส านกังบประมาณ ไม่จดัสรรงบประมาณในการจ้างอตัราใหม่ให้ แตใ่ห้เป็นอตัราจ้าง 
ท่ีก าหนดอตัราจ้างไว้ช่วงอาย ุ ๑๐ ปี  ส่วนงบประมาณของคณะมนษุยศาสตร์ฯ จะใช้จ่ายเป็นคา่เงินเดือน
และค่าตอบแทนค่อนข้างสูงท าให้สัดส่วนของงบประมาณท่ีเหลือมีจ านวนเหลือน้อย  เม่ือคิดค านวณ
สดัส่วนต่อหวัของนักศึกษา เช่น ค่าวัสดุการเรียน ส านักงบประมาณตัง้งบประมาณให้สายสงัคมศาสตร์ 
จ านวน ๕๕๐ บาทตอ่หวั เม่ือเปรียบเทียบกบัสายวิทยาศาสตร์ ได้รับจ านวน ๓,๑๗๕ บาทตอ่หวั ซึ่งมีความ
แตกต่างค่อนข้างมาก ถึงแม้จะมีนกัศึกษามากเม่ือน ามาค านวณแล้ว ก็ยงัเป็นงบประมาณท่ีน้อย แล้วใน
ส่วนค่าธรรมเนียม สายสังคมศาสตร์ก็จะเรียกเก็บน้อยกว่านกัศึกษาสายอ่ืน ๆ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
จ านวนรับนกัศกึษามีจ านวนลดลง ดงันัน้ งบประมาณสว่นหนึง่ของคณะมนษุยศาสตร์ฯ ก็ลดลงไปด้วย 
 ๒. หลกัสูตรออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดรับนักศึกษา เน่ืองจาก ต้องมีการพฒันา
ศกัยภาพของอาจารย์  ให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด   
 

 ท่ีประชุมรับทราบ และน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการ
ด าเนินงานตอ่ไป 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

  สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชมุล าพอง ๒  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุ  
 

  มติ  ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข ดงันี ้ 
  ๑. หน้า ๑๒/๒๑ วรรค ๕ บรรทดัท่ี ๒ แก้ไข TQM เป็น TQF 
  ๒. หน้า ๑๖/๒๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ และ ๔.๖ มติ ท่ีประชมุรับทราบ แก้ไขเป็น ท่ีประชมุ
รับทราบและให้ความเห็นชอบ  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๘/๒๖ 

  ๓. หน้า ๒๑/๒๑ บรรทัดท่ี ๗ น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/
๒๕๕๓ แก้ไขเป็น น าเสนอในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

                 ๓.๑ รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

   

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/
๒๕๕๓ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย    
ราชภฏัสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้ส านกังานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงาน 
จ านวน ๓ หนว่ยงาน ดงันี ้
   หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ         
สภามหาวิทยาลัย คือ  
   ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ืองการน าเสนอการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   หน่วยงานที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว คือ  
   ๑. ฝ่ายวิชาการ 
       ๒.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
      ๒.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต             
       ๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยตุธิรรมและสงัคม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
      ทัง้ นีท้ัง้  ๓ หลักสูตร ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการส่งเ ร่ืองไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาเรียบร้อยแล้ว 
   ๓. กองกฎหมาย เร่ือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
โรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ พ.ศ.  ......    
         กองกฎหมาย ได้ด าเนินการเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามเรียบร้อยแล้ว 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๙/๒๖ 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

                   ๔.๑ (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

             สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วย คณะกรรมการวางระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยได้น า
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  สมศ. และ สกอ. เพ่ือจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และในการด าเนินงานยงัได้ยึดหลกักระบวนการบริหาร
ความเส่ียงตามมาตรฐานของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission)  ส าหรับแนวการจัดท าแผนบริหารความเ ส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการวางระบบบริหารความเส่ียงได้วางกรอบการบริหารความเส่ียง โดยแบ่งความเส่ียงออกเป็น   
๖ ด้าน ดงันี ้ 

๑. ความเส่ียงด้านสวสัดกิารในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. ความเส่ียงด้านการเงิน 
๓. ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 
๔. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
๕. ความเส่ียงด้านการปฏิบตัแิละไมป่ฏิบตัติามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
๖. ความเส่ียงด้านนโยบายการก ากบัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีดี 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง)แผนบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

   การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ความเส่ียงด้านการเงินควรแก้ไข
ดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๑๐/๒๖ 

      ๑.๑ หน้า ๙  หวัข้อความเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่ (๓) ข้อ ๑.๑ ควรแก้ไขเป็น มหาวิทยาลัยใช้เงิน
งบประมาณทัง้ ๒ สว่น ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

     ๑.๒ หน้า ๑๐ หวัข้อปัจจยัความเส่ียง (๔) ข้อ ๒.๑.๑ ควรแก้ไขเป็น ได้รับการจดัสรรงบประมาณ
จากส านกังบประมาณลา่ช้ากวา่ท่ีก าหนดไว้ 

    ๑.๓ หน้า ๑๑ หัวข้อการจัดการความเส่ียง (๕) ข้อ ๑ ควรแก้ไขเป็น แต่ละศูนย์การศึกษาจัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการจดัท าระบบการเงินและจดัท ารายรับ-รายจา่ยให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

๒. ควรเพิ่มเตมิข้อมลูสรุปการจดัล าดบัความเส่ียง 
๓. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน หน้า ๓๑ หวัข้อ ปัจจยัเส่ียง (๔) ข้อ ๑.๑ บุคลากรท่ีมีความสามารถ

ในการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกยงัมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับอาจารย์ทัง้หมด ซึ่งแท้จริงแล้ว
บคุลากรมีความสามารถและมีความพร้อมในการบริการวิชาการกบัหน่วยงานภายนอกแตข่าดช่องทางในการ
ด าเนินการ 

 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๓  
 

                  ๔.๒ แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น  
พ.ศ.๒๕๕๓ 

   

            สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ืองแผนการ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคดิเห็น  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  ด้วย ตัวชีว้ัดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนดไว้ในกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติร าชการของสถาบันอุดมศึกษา มาตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้สถาบนัอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นการ
ก าหนดช่องทางหรือกลไกการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เ พ่ือให้
สถาบนัอุดมศกึษาได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง และได้พัฒนาเพิ่มระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน
ระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนท่ีมีคณุภาพมากขึน้ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีการด าเนินการเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน              
เข้ามามีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นและร่วมตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต  โดยเร่ิมด าเนินการจดัท าโครงการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัง้แต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๐  และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้ด าเนินการจดัท าโครงการ
รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นยทุธศาสตร์ส าคญัเพ่ือพฒันาระบบราชการ  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๑๑/๒๖ 

ตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ในกลยทุธ์
ท่ี ๒  มหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณ์ (Identity) โดดเด่นเป็นของตนเองและในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตจึงได้จดัท าแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็น  พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งสอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ตวัชีว้ดัท่ี ๑๓ ระดบัความส าเร็จในการให้ความส าคญักบัผู้ รับบริการและการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ   โดยได้น าเสนอตอ่ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ฯ และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา เม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคดิเห็น  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
  ความเป็นมาของแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ.
๒๕๕๓ ทาง กพร. ก าหนดตวัชีว้ดัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ ตัง้แต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยก าหนดให้มีกระบวนการช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูล
ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้การท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีคณุภาพ
มากขึน้ การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงกระบวนการท่ีประชาชนและผู้ เก่ียวข้องหรือผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู้ รับบริการ มีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะร่วมเสนอปัญหาประเด็น
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องร่วมคิดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมในกระบวนการตดัสินใจและร่วมกระบวนการพฒันา 
เป้าหมายของแผนงานได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตในอตัลกัษณ์ทัง้ ๔ ด้าน คือ ด้านการศกึษา
ปฐมวยั ด้านอตุสาหกรรมบริการ ด้านอตุสาหกรรมอาหาร และด้านพยาบาลศาสตร์ และให้ความส าคญักบั
ผู้ รับบริการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือปรับระบบการปฏิบตัิราชการตามแผนงาน โครงการ
ของมหาวิทยาลยั สูก่ารบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส กลยทุธ์ของแผนงาน ได้แก่ การเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน โครงการของมหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกบัระบบธรรมาภิบาลจากประชาชนเพื่อประชาชน 
   
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๑๒/๒๖ 

  การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ความเห็นของประชาชนท่ีสง่เข้ามานอกเหนือจากอตัลกัษณ์ทัง้ ๔ ด้านแล้วมีเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 ๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั และ สมาคมศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนฯ หรือไม ่
 ๓. เน่ืองจากแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น  มีความ
สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จึงควรเพิ่มเติมข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้อง ในสว่นท่ี ๑ หรือสว่นท่ี ๒  
 ๔. การระบเุกณฑ์วดัความส าเร็จในส่วนของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ของแผนฯ ดงักล่าว
ควรระบใุห้มีความสอดคล้องกบัจ านวนรวมทัง้ความเป็นไปได้ 
 ๕. ควรมีการประชาสมัพนัธ์แผนฯ ดงักลา่ว ให้คณาจารย์ได้รับทราบและมีสว่นร่วม  
 ๖. ควรก าหนดค านิยามของค าวา่ “ประชาชน” ให้ชดัเจน และมีสว่นร่วมในเร่ืองใดบ้าง รวมทัง้วิธีการ
และระดบัของประชากรในการเข้ามามีสว่นร่วมนัน้มีการก าหนดอยา่งไร 
 ๗. การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งท่ีควรระมัดระวงัเป็นอย่างมาก จึงพึงสร้างและ
รักษาบรรยากาศความคิดอิสระให้คงอยู่ ซึ่งจะเป็นความคิดท่ีหลากหลาย ไม่ควรมีบรรยากาศของการชีน้ า
ความคดิและไมส่ร้างบรรยากาศของความกลวั 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. ความเห็นของประชาชนท่ีส่งเข้ามานอกเหนือจากอัตลักษณ์ทัง้ ๔ ด้าน ได้แก่เร่ืองการจัด
การศกึษา และเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
 ๒. แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๐ 
ได้ให้คณะกรรมการชดุต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แต่เน่ืองจากผู้ตรวจประเมินได้ให้
ความเห็นว่าแผนฯ ดังกล่าวมิได้ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่อาจน าเสนอ        
ท่ีประชมุคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิตอ่ไป 
 

 มติ ท่ีประชุม อนุมัติ แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น  
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

๔.๓ การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสวนดุสิต   
 

    สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๑๓/๒๖ 

   ด้วยมหาวิทยาลยัได้จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตวัชีว้ดัท่ี ๑๒.๑ ระดบัคณุภาพของการ
ก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศึกษาตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลยั ประเด็นท่ี ๑ สภามหาวิทยาลยั 
มีการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีและการก ากับดแูลสถาบนัอุดมศึกษารวมทัง้
กรอบทิศทางการก ากับดแูลการด าเนินงานของสถาบนั นัน้ และในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  ๔
(๑๘)/๒๕๕๓ เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ท่ีประชมุมีมตกิารทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดี
ของสภามหาวิทยาลยั โดยให้คณะกรรมการร่างนโยบายและการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิตได้ทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา บัดนี ้
คณะกรรมการร่างนโยบายฯ ได้ด าเนินการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั
เรียบร้อยแล้ว 
   

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูล
ตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   
 

  การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. นโยบายข้อ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลัก             
ธ ร รมา ภิบาลนั น้  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิ ตยั ง ไม่ ไ ด้ด า เนิ นการตาม  พระ ราชบัญญัติ  
ข้อมลู ขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ก าหนดไว้วา่หนว่ยงานราชการจะต้องมีส านกังานข้อมลูข่าวสาร
ของมหาวิทยาลยั และต้องมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั ซึ่งข้อมูลในการด าเนินการนัน้
ศกึษาได้จากส านกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ (สขร.) 
 ๒. นโยบายข้อ ๕ จดัให้มีการประเมินตนเองและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัและ
สภามหาวิทยาลัยอย่างสม ่าเสมอ ควรแก้ไขเป็น จัดให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
 ๓. นโยบายข้อ ๓ มุง่กระจายอ านาจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม (๑) ให้มีกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ โดยมีประชาคมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งในการแต่งตัง้คณะกรรมการขอให้
พิจารณาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัแิละความเหมาะสม  
 ๔. โครงสร้างของมหาวิทยาลยัควรก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว้ให้ถูกต้องและในการ
บริหารจัดการด้านการเงินขอให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังรวมทัง้เป็นไปตามหลัก              
ธรรมาภิบาล   
 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๑๔/๒๖ 

                  ๔.๔ แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

    สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง แผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนางาน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ พัฒนาระบบสารสนเทศและ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการบริการด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจยั เพ่ือสนบัสนุนการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ  การจดัท าแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผน
แมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ฉบบัท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ และแผนแม่บท
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และวิเคราะห์ SWOT            
เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัพร้อมกบัได้น าเสนอยทุธศาสตร์   
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด และโครงการเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุผลส าเร็จตามแผน     
กลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ยทุธศาสตร์ ทัง้ ๕ ยทุธศาสตร์ ได้เรียงล าดบัความส าคญัแล้วใชห่รือไม ่ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการท่ี
ตะหนกัถึงความอยูร่อด...... ขอให้เปล่ียนค าวา่ ตระหนกั เป็น น าไปสูค่วามอยูร่อด...... 
 ๓. ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพด้าน ICT ส าหรับบคุลากรและนกัศกึษา นัน้ 
ควรจะเป็นนกัศกึษาก่อนบคุลากรหรือไม ่
 ๔. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างโอกาส เพิ่มขีด
ความสามารถ และยกระดบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามอธัยาศยั ขอให้เปล่ียนค าวา่ ตามอธัยาศยั เป็น ตลอดชีวิต  
 ๕. การด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่ายังมีจุดอ่อนอยู่ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อน ซึ่งหากมีการ
ด าเนินการตอ่จะมีความคุ้มคา่ทางการลงทนุหรือไม่ 
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 ๖. โครงการมีจ านวนมาก โดยบางโครงการมีความล า้หน้าไปมาก จะท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่า
หรือไม ่
 ๗. ควรค านึงถึงสุขภาพอนามัยของนักศึกษา และบุคลากรท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพในการใช้
คอมพิวเตอร์ระยะเวลานาน ๆ  และพฤติกรรมการของนกัศึกษาหรือบุคลาการท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้บางหน่วยงานขาดการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  รวมทัง้บุคลากรใน
มหาวิทยาลยันัน้มีหลากหลายกลุ่มมหาวิทยาลยัจึงควรจดัให้เทคโนโลยีเข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่ม จึงขอฝาก
ข้อคดิวา่ “เทคโนโลยีก้าวไกล ต้องพฒันาใจก้าวตาม”    
 ๘. ภาคผนวก ควรเพิ่มนโยบายของแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรแก้ไขการเขียน
Flowchart ให้ถกูต้องเพ่ือประสิทธิภาพในการส่ือความหมาย  
 ๙. ควรส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาถึงความต้องการและความจ าเป็นในการบริการจัดซือ้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา และการจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาควรให้นกัศึกษาท าสญัญากับ
บริษัทเชา่-ซือ้ โดยตรง  รวมทัง้ควรส ารวจความพงึพอใจเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป 
 ๑๐. ขอให้ส ารวจฐานข้อมูลท่ีมีการประเมินแล้ว อนัใดท่ีไม่ค่อยได้ใช้งานแล้ว อาจจะไม่ต้องมีการ
เชา่หรือการซือ้  
 ๑๑. มหาวิทยาลยัมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก  นกัศกึษาบางคนเขียน
หนังสือไม่ได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการฝึกให้นักศึกษาเขียนหนงัสือมากกว่าการพิมพ์งาน  
เชน่ การท ารายงานด้วยการเขียน เป็นต้น 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง 
ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. ข้อเสนอแนะของกรรมการในการฝึกนกัศกึษาให้เขียนหนงัสือนัน้ เป็นนโยบายของมหาวิทยาลยั
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ทกุหลกัสตูรว่า ในการออกข้อสอบขอให้ออกข้อสอบ
เป็นอัตนัยหนึ่งข้อเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเขียนหนังสือ และในส่วนท่ีกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลยัขอรับไว้เพ่ือน าไปด าเนินการตอ่ไป 
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัได้ลดงบประมาณให้เหลือน้อยท่ีสุด และส่วน
ใหญ่จะเป็นงบประมาณแผน่ดนิซึง่มีโครงการเพ่ือน าเสนอขออนมุตัิ คา่ใช้จ่ายท่ีมหาวิทยาลยัต้องรับผิดชอบ
คือ การเช่าฐานข้อมลู กบัการเช่าสญัญาณในการส่ือสาร ซึ่งเป็นรายจ่ายคอ่นข้างสงูในแตล่ะปี ส าหรับการ
ซือ้คอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กบันกัศกึษา ซึ่งมหาวิทยาลยัเคยได้จดัท าสดัส่วนน าเสนอรายละเอียดไปแล้ว 
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์คณุภาพนัน้ มหาวิทยาลยัต้องมี เคร่ืองคอมพิวเตอร์
จ านวนเท่าใด รวมแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร ต้องมีห้องปฏิบตัิการก่ีห้องเม่ือเทียบกับสดัส่วนต่อจ านวน
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นกัศกึษา  และในสว่นนีม้หาวิทยาลยัไมมี่คา่ใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลา ๓ ปีแล้ว 
รวมทัง้นกัศกึษาท่ีลาออกหรือมหาวิทยาลยัให้ออกนัน้มหาวิทยาลยัก็ส่งไปตามส านกังานจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
โดยฐานข้อมลูบางฐานข้อมลูมีการใช้งานคอ่นข้างน้อยแตจ่ าเป็นต้องมีการเชา่ฐานข้อมลู ถ้าไม่เช่าการตรวจ
ประเมินก็จะไมผ่า่น เชน่ ฐานข้อมลูของคณะพยาบาลศาสตร์  
 ๓. ยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัใช้ค าวา่ บคุลากรมาก่อนนกัศึกษา เน่ืองจาก แตเ่ดิมจะใช้ค านกัศกึษา
มาก่อนบคุลากร  ในทางปฏิบตัิพบว่า การปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนนัน้ นกัศกึษาพร้อม
ท่ีจะใช้แตบ่คุลากรไมพ่ร้อมท่ีจะสัง่ คือ ไมมี่การท างานผ่านระบบ  เม่ือไม่มีการสัง่งานผ่านระบบ นกัศกึษาก็
ใช้ระบบในทางอ่ืน เช่น เล่นเกมส์  ดภูาพยนตร์ ดงันัน้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จะเน้นการพฒันา
บคุลากรอยา่งเดียว ในแผนแม่บทฯ จึงระบวุ่าบคุลากรคนใดท่ีมาอบรมและท าได้ตามเง่ือนไข มหาวิทยาลยั
จะมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้  
 ๔. อีกส่วนหนึ่งท่ีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบวงจรปิด เน่ืองจาก
ขณะนีท้รัพย์สินของมหาวิทยาลยัและความปลอดภยัของนกัศึกษาในส่วนตา่ง ๆ เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็น 
มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องติดกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ก ากับและควบคุมป้องกันทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยัและความปลอดภยัของนกัศกึษา  
 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
 

                  ๔.๕ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

 

    สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการทบทวนนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนัโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีแล้ว ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ การ
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัให้ประสบความส าเร็จได้นัน้ มีความจ าเป็นต้องจดัท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกในการ
บริหารจดัการด้านการเงินให้เหมาะสมเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุพนัธกิจหลกัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ในการนี ้กองคลงัได้ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจดัท า (ร่าง) แผนกลยทุธ์
ทางการเงิน มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นกลไกใน
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การบริหารจดัการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุพนัธกิจหลกัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
และให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ของ สกอ. ตวัชีว้ดัท่ี ๘.๑  มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย 
การตรวจสอบการเ งินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ไ ด้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ เม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ เม่ือวนัท่ี 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

โดยหลักการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี ้

๑. หลกัผลสมัฤทธ์ิของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖(๒) เกิด
ผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 

๒. หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ๖ องค์ประกอบ คือ 

 ๑) หลกันิตธิรรม   ๒) หลกัคณุธรรม 
 ๓) หลกัความโปร่งใส  ๔) หลกัการมีสว่นร่วม 
 ๕) หลกัความรับผิดชอบ  ๖) หลกัความคุ้มคา่ 
ในการจดัท าได้มีการเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั ส าหรับวิสยัทศัน์

แผนกลยทุธ์ทางการเงินคือ มหาวิทยาลยัมีรายได้เพียงพอในการจดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพโดยมีระบบ
การบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัย มียุทธศาสตร์  ทัง้หมด ๔ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน  เป็นกลยุทธ์ ๑ คือ 
ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการด้านการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ มี ๓ ตวัชีว้ดั  

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้  เป็นกลยุทธ์ท่ี ๒ คือ พฒันาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงินเพ่ือการตดัสินใจ มี ๑ 
ตวัชีว้ดั 

๓. การเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นกลยุทธ์ท่ี ๓ จัดหารายได้จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั มี ๒ ตวัชีว้ดั 

๔. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการเงิน เป็นกลยุทธ์ท่ี ๔ คือ พัฒนา
บคุลากรให้ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ มี ๑ ตวัชีว้ดั 

 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๑๘/๒๖ 

ส าหรับเป้าประสงค์ มี ๔ เป้าประสงค์ คือ 
๑. ระบบการบริหารจดัการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๒. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง แม่นย า และช่วยในการติดตาม 

ตรวจสอบ จดัท ารายงานทางการเงิน 
๓. การเพิ่มรายได้จากความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัและจากภายนอก 
๔. การให้บริการด้านการเงินมีความถกูต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
  

 การพจิารณา 
 ๑. เกณฑ์ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ีท าไว้ ยังขาดเกณฑ์การประเมินตนเอง ควรก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินตนเอง และก าหนดเพิ่มขึน้แตล่ะปีเป็นเทา่ใด 
 ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมมีคา่เป้าหมายท่ีต ่า  ควรแยกเป็น ๒ ตวัชีว้ดั 
ได้แก่ งบลงทนุ และงบด าเนินการ 
 ๓. คา่ใช้จ่ายรายหวัของนกัศึกษาท่ีลดลง ร้อยละ ๒ และร้อยละ ๓ นัน้ จะด าเนินการได้จริงหรือไม ่
ขอให้ดขู้อมลูย้อนหลงัซึง่อาจปรับลดลงเพียงร้อยละ ๑.๕ 
 ๔. ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คา่เป้าหมายเพิ่มจาก ๕ เป็น ๗ ดู
เป็นการเร่งรัดมากเกินไป ขอให้ปรับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นคา่เป้าหมาย ๖ 
 ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ การเพิ่มรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั หากพิจารณาตามแผนฯ ดงักล่าว 
พบวา่ จะมีรายได้เพิ่มขึน้ทกุปี ซึง่จะสวนทางกบัความจริงท่ีวา่ จ านวนนกัศกึษาลดลงทกุปีหรือไม่ 

๖. ควรจัดท าข้อมูลจ านวนเงินรายได้จากการจัดการศึกษา โดยแยกรายได้โครงการพิเศษออก 
เพ่ือให้เห็นข้อมลูตวัเลขท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน  อธิการบดี  ชีแ้จงเพิ่มเติมดังนี ้เห็นด้วยกับการท า
งบประมาณโดยแยกโครงการความร่วมมือระหวา่งองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินออกจากรายได้ปกติ และอีก
ส่วนค่าความเส่ียงใหม่ของงบประมาณแผ่นดิน ถ้าใช้จ่ายแล้วจะไม่ได้งบลงทุนแต่ถ้าใช้จ่ายล่าช้าจะได้     
งบลงทนุ เพราะถ้างบประมาณเหลือจะเป็นยอดเงินลงทนุในปีตอ่ไป ในบางมหาวิทยาลยัราชภฏั  ขออนมุตัิ
ก่อสร้างอาคาร ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๓) พอถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านกังบประมาณจ่ายให้ไม่ครบ โดยให้ย่ืน
ไปถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภัฏไม่มีงบแผ่นดินเข้าไปจ่าย ปรึกษากรมบญัชีกลางก็ให้
ปฏิบัติตามสัญญาแต่หาเงินให้ไม่ได้  เสนอเร่ืองถึงรัฐมนตรีขอเงินงบกลางของหน่วยงานอ่ืนเพราะ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๑๙/๒๖ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัไมมี่เงิน ในสญัญาท่ีจา่ยเงินปีสดุท้ายส านกังบประมาณให้ย่ืนออกไปอีกหนึ่งปี คือ พ.ศ. 
๒๕๕๔ หากยืดเวลาการใช้จา่ยงบลงทนุให้ช้าออกไปหนอ่ยก็สามารถใช้จา่ยเงินสว่นนีเ้บกิจา่ยได้      
 

 มต ิท่ีประชมุ อนุมัติ แผนกลยทุธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
 

                  ๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

    สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง  การพิจารณาหลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกบั สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหารและการบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑/๒๕๔๗  
เม่ือวนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๙(๓๒)/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๐ ท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้ใช้กบัหลกัสตูรปรับปรุงและหลกัสตูรท่ีพฒันาใหม ่
ทัง้ระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) และปริญญาตรี  ส าหรับนกัศึกษาใหม่ท่ีศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๑ เป็นต้นไป นัน้  บดันี ้หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ     
ได้ปรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปจาก ๓๓ หน่วยกิต  เป็น ๓๐ หน่วยกิต ซึ่งในการปรับปรุงดงักล่าวส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ใช้เป็นหลกัสูตรปรับปรุง  ในการนี ้ สภาวิชาการได้มีมติให้ความเห็นชอบ
การปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาก ๓๓ หน่วยกิต เป็น ๓๐ หน่วยกิต ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ในการประชมุสภาวิชาการครัง้ท่ี ๓(๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัศกุร์ท่ี 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหารและการบริการ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต  
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. การเสนอหลกัสตูรครัง้ตอ่ไปคา่ใช้จ่ายคา่วสัดคุรุภณัฑ์ ขอให้จดัท างบประมาณผกผนักบัจ านวน
นกัศกึษาด้วย 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๒๐/๒๖ 

 ๒. แผนการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา ซึ่งมีรายวิชา ๕ วิชา 
รายวิชาละ ๓ หน่วยกิต  แตเ่ป็นภาษาองักฤษ ๔ รายวิชา และภาษาไทย ๑ รายวิชา แล้วให้นกัศกึษาเลือก
เรียนไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิตนัน้ ท าอยา่งไรท่ีจะให้นกัศกึษาได้เลือกเรียนภาษาไทยด้วย  
 ๓. การจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุ ควรจดัสง่ลว่งหน้าเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่าง
ละเอียดก่อนการประชมุ 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน ในฐานะประธานสภาวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.
ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เป็นหลักสูตรเดิม   
ตัง้แต่เป็นสถาบนัราชภัฏ  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบนัราชภัฏได้เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ดังนัน้ หลักสูตรทุกหลักสูตรของสถาบันราชภัฏจะต้องปรับใหม่ให้เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ซึง่มหาวิทยาลยัได้น าหลกัสตูรทกุหลกัสตูรเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ ในการประชมุ ครัง้ท่ี 
๑/๒๕๔๗  เม่ือวนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) ได้ก าหนดให้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปท่ีก าหนดหน่วยกิตไว้ จาก ๓๓ หน่วยกิต  ให้เหลือ ๓๐    
หนว่ยกิต และมหาวิทยาลยัได้ขอความเห็นชอบในการปรับหมวดศึกษาทัว่ จาก ๓๓ หน่วยกิต ให้เหลือ ๓๐ 
หน่วยกิต ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  ๙(๓๒)/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งทุก
หลักสูตรได้ปรับตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  แต่ขาดเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฯ 
หลักสูตรเดียวท่ียังไม่ได้ด าเนินการ เม่ือหลักสูตรได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทาง สกอ. ให้ถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงหลกัสตูร โดยต้องผา่นสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะสง่ สกอ. ตอ่ไป 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหารและ
การบริการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  

                ๕.๑  รายงานงบการเงนิ และการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

          สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง รายงานงบการเงิน และการ
วิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยกองคลงั ได้จดัท ารายงานงบการเงินตามเกณฑ์
คงค้าง และการวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตลุาคม ๒๕๕๒-
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินของ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๒๑/๒๖ 

มหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนทางการเงิน และการตัดสินใจของผู้ บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนกุรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ  รายงานงบการเงิน และการวิเคราะห์ งบ
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ โดยขอให้ปรับใหม่ให้จ านวนเงินสมัพนัธ์กนักบัระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แผนกลยทุธ์
ทางการเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
 

  ๕.๒ สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกสถาบันตามกลยุทธ์  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 

     สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง สรุปผลการด าเนินงานของ
ศนูย์การศกึษานอกสถาบนัตามกลยทุธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี ศนูย์การศกึษานอกสถาบนั และศนูย์การเรียน ได้ด าเนินงานในการจดัการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ชมุชน การด าเนินธุรกิจวิชาการ งานวิจัย และท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
รวมทัง้สนบัสนนุการบริหารจดัการเชิงพลวตั โดยเป็นการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั รวม
ระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ ทัง้นี ้ศนูย์การศึกษานอกสถาบนั ได้จดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของ
ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๒) ท่ีผ่านมา เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานท่ีศูนย์การศึกษานอกสถาบันแต่ละแห่งได้
ด าเนินการไว้ รวมทัง้น าเสนองบรายรับ-รายจ่ายของแต่ละศนูย์ และน าเสนอแนวทางการพฒันา รวมทัง้
นวตักรรมเดน่ของศนูย์การศกึษานอกสถาบนั 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ สรุปผลการด าเนินงานของศนูย์การศกึษา
นอกสถาบนัตามกลยทุธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒) 
   

 ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบ สถานภาพของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์การศึกษาท่ีมีการขาดทุนหรือก าไรนัน้  ขอให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ ของการเปิดศนูย์การศกึษาด้วย  
  
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๒๒/๒๖ 

               ๕.๓  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒-๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๓) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เม่ือวนัท่ี ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓ วงเงิน 
๗๙๖.๕๑๔๓ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน ๓๙๖.๗๑๓๒  ล้านบาท เงิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (โครงการผลิตและพฒันาศกัยภาพแพทย์และบคุลากร
ทางด้านสาธารณสขุ) ซึ่งเป็นเงินกู้ภายใต้กฎหมายพิเศษ (พรก.) วงเงิน ๕.๔๗๙๗ ล้านบาท และเงินบ ารุง
การศึกษา วงเงิน ๓๙๔.๓๒๑๔ ล้านบาท นัน้ มหาวิทยาลยัมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี ๒ 
ดงันี ้
 

เงนิงบประมาณ จัดสรร 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย
(ล้านบาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดนิ ๓๙๖.๗๑๓๒ ๑๔๑.๘๖๘๔ ๓๕.๗๖ 
เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งฯ  ๕.๔๗๙๗ ๐.๐๓๐๐ ๐.๕๕ 
เงินบ ารุงการศกึษา ๓๙๔.๓๒๑๔ ๒๐๑.๘๗๑๙ ๕๑.๑๙ 

  

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๒ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ  
 

                   ๕.๔  รายงานผลการปฏิ บัติตามค า รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน  

 

      สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง รายงานผลการปฏิบตัิตามค า
รับรองการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ พร้อมกบัจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิราชการรอบ รอบ ๖ เดือน  
สง่ส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  แตส่ านกังาน ก.พ.ร. มีหนงัสือแจ้งมหาวิทยาลยัว่า



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๒๓/๒๖ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบนัอุดมศึกษาไม่ต้องจดัส่งรายงานการประเมินตนเองรอบ ๖ เดือน
เน่ืองจากการเจรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองฯ กับ
ส านกังาน ก.พ.ร. มีความลา่ช้าจากก าหนดการมาก ในการนีก้องนโยบายและแผน จึงจดัท าสรุปรายงานผล
การประเมินตนเอง รอบ ๖ เดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทัง้ประเด็นข้อสงัเกต เพ่ือน าไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั รอบ ๙ เดือน ต่อไป ส าหรับค่าคะแนนถ่วงน า้หนกัการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตรอบ ๖ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่ากับ ๒.๐๑๐๐ ซึ่งคะแนนรวมปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในรอบ ๖ เดือน เท่ากับ ๑.๙๘๖๗ ดังนัน้คะแนนรอบ ๖ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มากกว่า 
คะแนนปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เทา่กบั ๐.๐๒๓๓ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  รายงานผลการปฏิบตัิตามค ารับรองการ
ปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน 

 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
  

                   ๕.๕ สรุปผลรายงานการตดิตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

      สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปผลรายงานการติดตาม
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   สืบเน่ืองจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา ได้เห็นชอบอนุมัติกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดสุิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ กระบวนการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งของการ
จัดการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โดยมีคณบดีบัณฑิต
วิทยาลยัเป็นผู้ก ากบัดแูลผลการด าเนินงาน โดยมหาวิทยาลยัได้จดัท าข้อก าหนดแบง่ออกเป็น ๔ ข้อ ได้แก่ 
   ๑. กระบวนการการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของการจัดการศึกษา
หลกัสตูรอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบนิ  
   ๒. กระบวนการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
   ๓. กระบวนการตอบสนองความคาดหวงัและความต้องการของนกัศกึษาและผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสีย 
   ๔. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพด าเนินงานของมหาวิทยาลยั  
   ในการนีไ้ด้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามกระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่าในรอบ ๖ เดือน ผลปรากฏว่าได้ด าเนินการในข้อก าหนดท่ี ๑-๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนีอ้ยู่



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๒๔/๒๖ 

ระหว่างการด าเนินงานในข้อ ๔ ได้แก่ กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบินจะเร่งรัดด าเนินการให้เสร็จสิน้ตาม
ก าหนดการตอ่ไป 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ  สรุปผลรายงานการตดิตามกระบวนการท่ี
สร้างคณุคา่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

 ท่ีประชมุรับทราบ 
  

                 ๕.๖ สรุปผลการตดิตามการปฏิบัตงิานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 รอบ ๖ เดือน 
 

             สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง  สรุปผลการติดตามการ
ปฏิบตังิานตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน           
ผู้ก ากบัและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในอยา่งน้อยปีละครัง้ภายในเก้าสิบวนันบัจาก
วนัสิน้ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ดงักล่าวมา
ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ เน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ทางหน่วยงาน
ดงักล่าวได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยส่งรายงานการติดตามการปฏิบตัิงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) งวดตัง้แตว่นัท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคมุภายในของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดในงวดก่อน และจดัท าสรุปผล
การติดตามการปฏิบตัิงานตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดแูลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในเรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ  สรุปผลการติดตามการปฏิบตัิงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รอบ ๖ เดือน 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๒๕/๒๖ 

                  ๕.๗ การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Site Visit II) 

 

               สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การเตรียมความพร้อมรองรับ
การตรวจประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(Site Visit II) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา เม่ือวนัท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๒ นัน้  ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส านกังาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลยัจะต้องรองรับ
การตรวจประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(Site Visit II) จากคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการจากส านกังาน ก.พ.ร. และส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ฐานะท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลของส านกังาน 
ก.พ.ร. ตามก าหนดการในวนัท่ี ๒๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
   ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต              
รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จ าแนกได้ดงันี ้
   ๒๕ ตวัชีว้ดั (คา่ N/A จ านวน ๔ ตวัชีว้ดั)  ๔.๐๑๖๓ 
   ๒๙ ตวัชีว้ดั (แทนคา่ N/A เทา่กบัปี พ.ศ. ๒๕๕๑) ๔.๔๘๘๘ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Site 
Visit II) 

  

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

  ๖.๑ การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

สรุปเร่ือง ตามท่ี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี ได้กล่าวในระเบียบ
วาระท่ี ๔.๔ แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ .ศ. ๒๕๕๓  ว่า 
มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็น
โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ e-Learning จากการสอนปกติของอาจารย์ให้สามารถใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการส่ือสาร



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๕(๑๙)/๒๕๕๓  ๒๖/๒๖ 

และแลกเปล่ียนองค์ความรู้  โดยมหาวิทยาลยัจะจดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้แก่อาจารย์นัน้ เป็นการ
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของบุคลากรมากขึน้  ซึ่งก็มีอีกส่วนหนึ่งท่ีเป็นรางวลัให้กับบคุลากรท่ี
ท างานก็คือ การประเมินตนเองในรอบ ๖ เดือน เน่ืองจาก การประเมินตนเองในรอบ ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ยังไม่ได้มีการประเมินตนเอง ดังนัน้ สิน้เดือนมิถุนายนนีบุ้คลากรจะไม่มีการขึน้
เงินเดือน  จงึขอฝากให้มหาวิทยาลยัตดิตามในเร่ืองดงักลา่วด้วย 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
(นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 


