
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๕.    นายณรงค์ศักดิ ์    ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๖.    นายนิคม    ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๗.    ศาสตราจารย์ประหยัด   พงษ์ด า    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๘.    นายเสกสรรศ์    รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๙.    ดร.จกัรพรรดิ    วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๐.  นายวัชรกิต ิ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๑.  นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๒.  ดร.จรินทร ์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการสภา 
๑๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธกิารบดี   กรรมการสภา 
๑๔.  พลเอกเมธ ี    สมุทรักษ ์   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
        มหาวทิยาลัย   กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์   ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
          กรรมการสภา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.  ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๙.  ดร.ชนะศกึ    นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๒๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน ์   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณ ี สวนเพลง   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๓.  นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์   ต้องประสงค์   ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการสภา 
๒๔.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารยพ์ัชร ี   สวนแก้ว    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริมิต คุณานุวัฒน ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
๓.    ดร.วราน ี    เวสสุนทรเทพ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๔.    ดร.สุวมาลย ์    ม่วงประเสริฐ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๕.    รองศาสตราจารย์เทื้อน   ทองแก้ว    ที่ปรึกษาอธิการบดดี้านประกันคุณภาพ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗                                                              ๒/๑๔ 
 

๖.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  พรมมูล    ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
๗.    นางสาวกนกวรรณ  คนซ่ือ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘.    นายอมรเทพ      สีบุญเรือง ผู้จัดการกองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร 
๙.    นายกติติศกัดิ์   วสันตวิงศ ์ ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว 
๑๐.  นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ   
        ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๑๑.  นางจันทรา    เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 
                ๑.๑ การแจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธกิารบด ีน าเสนอที่ประชมุเรื่องการแจ้ง
การเปิดตรวจสอบงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ด้วยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีก าหนดจะเข้าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
เป็นต้นไป ตามหนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๓๔/๐๓๒๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง 
แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การแจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงินของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗  
 

สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗  
  

มต ิ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๑(๒๒)/๒๕๕๗  โดยไม่มกีารแก้ไข  
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗                                                              ๓/๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาคณาจารย์
และข้าราชการ กองกฎหมาย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ สวนดุสิตโพล ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  

       
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม              
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
      ๔.๑  การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ า 

คณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ตามที่  สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ             
ตามค าสั่งที่  ๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจาก คณบดี รองคณบดี และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มีการเปลี่ยนแปลง ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  ได้ด าเนินการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมีแล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับ
ตามตัวอักษรพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม 
จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายธาดา  เศวตศิลา 
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธาดา เศวตศิลา เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ เพิ่มเติม   
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งมีคณะกรรมการประจ า
คณะ โดยต าแหน่งประธานจะเป็นผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย และต าแหน่งเลขานุการจะเป็นคณบดี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗                                                              ๔/๑๔ 
 

มหาวิทยาลัยควรมอบหมายกองกฎหมายในการศึกษาถึงความเป็นไปได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

มต ิ ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้ง นายธาดา  เศวตศลิา เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ในคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ 
 
     ๔.๒  การพิจารณาแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) และ 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแผนการปรับปรุง
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย กลุ่มงาน
พัฒนาระบบบริหาร (งานประกันคุณภาพ) จึงได้จัดท า (ร่าง) แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) โดยการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง” นั้น  
   ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (งานประกันคุณภาพ) ได้จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. ๒๓  ตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพนโยบายสถานศึกษา ๓ดี.    ๒  ตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       ๔  ตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้การด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ     ๑  ตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมและชุมชน       ๑  ตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ. ๑๘  ตัวบ่งชี้  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) และ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 
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  การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. การพัฒนามหาวิทยาลัย ควรด าเนินการให้เป็นมาตรฐาน แต่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ควรด าเนินการ
ให้เด่นมากกว่ามาตรฐาน เพราะหากท าให้เป็นมาตรฐานจะไม่ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  บางครั้งจึงไม่สามารถ
ก าหนดเป็นแผนงานได้ จะต้องมีการทดลองไปเรื่อย ๆ หากก าหนดให้เป็นมาตรฐานทั้งหมด ก็จะไม่เกิดความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  
     ๒. ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม โดยให้มีการปฏิบัติเป็นประจ า มิใช่เป็นเพียงการ
ปฏิบัติตามโครงการหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเท่านั้น 
      ๓.  ค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ ๙ ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา (กพร.) ก าหนดค่าเป้าหมายเพียง ๔.๐๐ หากพิจารณาถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยแล้วควร
ก าหนดให้มีค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าที่ก าหนด 
    ๔. มหาวิทยาลัยควรก าหนดค่าเป้าหมาย ให้สูงกว่าระดับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน (Cut off) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรเปรียบเทียบหรือจัดอันดับกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อจะได้เห็นมุมมองต่อภาพลักษณ์
ที่บุคคลทั่วไปมีต่อมหาวิทยาลัยนั้นเป็นภาพลักษณ์เดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยเป็นอยู่หรือไม่ 
  
 ค าช้ีแจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าวชี้แจงว่า จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก 
โดย Webometrics ล่าสุดเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔  พบว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับ
การจัดอันดับที่ ๒๑ ของประเทศไทย อันดับที่ ๑,๕๓๑ ของโลก และอันดับที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ในฐานะที่ปรึกษาอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กล่าวชี้แจงว่า 
มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในด้านกระบวนการจัดเรียนการสอน การวิจัย โดยน าผลที่ได้จากการวิจัยมาสร้างเป็นองค์
ความรู้ และน าไปพัฒนาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) และให้ความ
เห็นชอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
    
      ๔.๓  การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสม  

เลี้ยงชพีฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม 
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยง
ชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔ รับทราบแผนธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๕ ของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ เพื่อให้สามารถด าเนินงาน
ตามแผนธุรกิจ โครงการฯ จะต้องจัดหางบประมาณ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อรับ
ซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปรัง จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
จังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   โครงการโรงสีข้าว จึงได้เสนอขอกู้ยืมเงินต่อกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร จ านวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ก าหนดผ่อนช าระคืนใน ๑๒ เดือน โดยช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ         
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๔.๕ ต่อปี  เพื่อใช้ส าหรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยขอรับเงินกู้          
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร ครั้งที่               
๑(๕๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการกู้ยืมของโครงการโรงสีข้าว ที่ผ่านมา
สามารถด าเนินการและผ่อนช าระครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการโครงการส่งเสริมฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร        
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ วรรคสอง นอกจากการลงทุนตามวรรคหนึ่งมหาวิทยาลัยจะน าเงินลงทุนได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืมจ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๔.๕ (สี่จุดห้า)  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. แผนธุรกิจในปี ๒๕๕๘ ควรจัดหาแหล่งเงินกู้จากแหล่งอื่น        
     ๒. ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว โดยให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมต่อ               
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีภาพถ่ายประกอบส าหรับใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
      ๓. โครงการโรงสีข้าว ด าเนินการมาแล้วประมาณ ๑๐ ปี ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญจึงควรแสดงออกให้
สังคมภายนอกได้รับทราบและให้การยอมรับ 
     ๔. ควรน าการบริการวิชาการ มาด าเนินการควบคู่กับการวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
     ๕. ควรน าแนวคิดการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) มาบูรณาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. โครงการโรงสีข้าว ควรด าเนินควบคู่ไปกับการด าเนินงานบนพื้นที่ ๓๐๐ ไร่ โครงการเกษตรอินทรีย์ขุน
ด่าน จังหวัดนครนายก  
 
 ค าช้ีแจง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการโรงสีข้าว  โดยให้เชื่อมโยง
โครงการดังกล่าวไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้น ารายวิชาข้าว 
ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนการเรือน มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประมาณ ๓๖๐ 
คน และมีการเชื่อมโยงไปสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ 
คน  ส าหรับโครงการ ๓๐๐ ไร่ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการปรับพื้นที่ส าหรับการเพาะปลูก
ประมาณเดือนมีนาคม ท าการปลูกข้าวประมาณเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคม  และ
แนวทางการด าเนินงานมหาวิทยาลัยจะขอรับระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป  

โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ จะเสนอขอกู้เงินจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร            
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการขอกู้ยืมในแต่ละครั้งจะต้องช าระ
เงินกู้เดิมให้หมดเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถขอกู้ยืมใหม่ได้ 

 
มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรน าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ 

ให้โครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ ๔.๕  (สี่จุดห้า) ต่อป ี
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  ๔.๔  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย                
มีรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน            
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ
ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีการประเมิน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) และครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)  

  ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอ านาจหน้าที่

และการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวม ๑๙ ข้อ 
    ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ ๑ การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
      ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
    ตอนที่ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
    ตอนที่ ๓ การเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในด้านต่าง ๆ  
  ส่วนที่ ๔ การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของ

สภามหาวิทยาลัย ประเมินโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย                     
ตามแนวนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัย 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของ   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.จักรพรรดิ  วะทา ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินตนเองฯ  น าเสนอรายงานการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พบว่าด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ ๑ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ ๑ การตัดสินใจและ
ยอมรับตามฉันทามติของที่ประชุม โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) และด้าน
การประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ ๑ ได้แก่ การยอมรับมติและความเห็นที่
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แตกต่างของที่ประชุม การให้ความส าคัญต่อการเก็บรักษาความลับและไม่น าข้อมูลภายในไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน  
 ส่วนที่ ๒ ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา พบว่ามีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ได้แก่ การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง 
ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ หากพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖)           
จะพบว่าค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

ส าหรับรูปแบบกรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
ประเมินฯ จะน าเสนอที่ประชุมพิจารณาในโอกาสต่อไป  

 
 การพิจารณา ที่ประชุมมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่าควรจัดพิมพ์และเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ 
 ประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต        
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ และค าอธิบาย
รายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาเทคโนโลยีการวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา   

ผู้จัดท าหลักสูตร ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว  
และได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑(๑๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติให้ความ
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้และให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบการแก้ไขก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งผู้ร่างหลักสูตรได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 

    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  ตารางงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินการ ส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร ควรระบุหมายเหตุ ปีการศึกษา
แรกเป็นการค านวนจากยอดค่าใช้จ่ายเต็ม ซึ่งเป็นการค านวน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดซึ่งยังไม่ได้ค านวนเฉลี่ยทุกหลักสูตร 
   ๒.  ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา และปีการศึกษาของอาจารย์ที่จบจากต่างประเทศ 
 
 ค าช้ีแจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวชี้แจงว่า ตาราง
งบประมาณรายจ่ายงบด าเนินการ ส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร ในปีการศึกษาแรกเป็นการค านวนจากยอด
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นการค านวนตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ยังไม่ได้มีการ
เฉลี่ยไปทุกหลักสูตร   
 
 มต ิ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
     
               ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนั้น  
เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลตามกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติราชการของ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดความต่อเนื่องและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย-
อธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน รับทราบปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข โดยผู้บริหารได้มอบนโยบายด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการด าเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยระหว่างศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
กับสถาบันวิจัยและพัฒนา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การบริหารงานบุคลากร 
และการต่อสัญญาจ้าง และความเชื่อมโยงการสื่อสารองค์กรกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
     
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  
     
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาส
อันดีที่คณะผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน ซึ่งได้มีการด าเนินงานเป็นประจ าทุกภาคเรียน          
และเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ จึงต้องสร้างความเข้าใจกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
แต่ละศูนย์การศึกษา ในการนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัญจร ณ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  
     

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ตามที่บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ท าแบบส ารวจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ๔ ปี ของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อวัดผลเกี่ยวกับการรับรู้ ความเข้าใจ ความพึง
พอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร พบว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่มีคะแนนต่ ากว่า ๔.๐๐ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรเร่งหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
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 ๒. ข้อมูลพื้นฐานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่มีคะแนนต่ ากว่า 
๔.๐๐ มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ เพื่อปรับให้มีผลคะแนนที่สูงข้ึน 
     

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ๕.๒  รายงานประจ าปี ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานประจ าปี ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๕–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มีภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ในหลายรูปแบบ  ทั้งการ
ฝึกอบรมให้กับนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งบทบาทภารกิจดังกล่าวได้มีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาบุคคลและการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานโดยได้รับความร่วมมือด้านวิชาการ นวัตกรรมทางการ
คิดสร้างสรรค์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ   
 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ในปี ๒๕๕๖ ได้จัดโครงการและกิจกรรมรวม
ทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมรวม ๔,๓๕๗ คน ผลการด าเนินงานโดยภาพรวม 
ผู้รับบริการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีการย้อนกลับมาใช้บริ การอีกถึง       
ร้อยละ ๘๐  มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมกว่าสามสิบหลักสูตร (รวมทั้งหลักสูตรการอบรมที่ร่วมพัฒนากับ
หน่วยงานอื่น)  สิ่งหนึ่งที่องค์กรได้รับคือการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) ของบุคลากรที่
สังกัดศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สังกัดหน่วยงานและคณะต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายใน
การท างานร่วมกัน ประการส าคัญ ยังได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ที่เป็นเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน   
           

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานประจ าปี ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มีการเตรียมการในด้านการหารายได้จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร  
๒. ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมและย้อนกลับมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นการอบรมเพื่อการต่อยอด หรือเป็น

การอบรมในหลักสูตรใหม่ ๆ  
๓. รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่กลับมียอดรายรับคงเหลือ

น้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องมาจากสาเหตุใด  
๔. ค าศัพท์ทางวิชาการควรเขียนค าแปลตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน    

     ๖. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าให้ชัดเจนเพื่อน ามาวางแผนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น บุคคลทั่วไป และบริษัทเอกชน  
    ๗. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แต่ละหลักสูตรควรลงภาพถ่ายของวิทยากร   
      ๘. แนวทางการพัฒนางานเป็นการน าเสนอเชิงประกันคุณภาพ ควรก าหนดในเชิงเป้าหมาย 
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 ค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  พรมมูล  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ได้กล่าวชี้แจงดังนี ้
 ๑. งานที่สร้างรายได้และมีผู้ ใช้บริการ ได้แก่ การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่           
สังกัดหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียน         
เอกชน การอบรมมัคคุเทศก์ และการอบรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น การโรงแรมและ        
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันกับส านักกิจการพิเศษและการจัดอบรมหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ
ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๒. การเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้พัฒนาหลักสูตรการ
อบรม และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเตรียมบุคลากรและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง โดยเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
ภาษาเป็นหลักสูตรที่เปิดอบรมให้กับบุคคลทั่วไป และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้สังเคราะห์องค์ความรู้ สร้างทีมงาน
และพัฒนาคนในองค์กร ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
 ๓. จ านวนผู้ที่กลับมาใช้บริการจะมีทั้งการอบรมต่อยอดจากหลักสูตรเดิม และอบรมหลักสูตรใหม่  
โดยเฉพาะภาคเอกชน และมีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จากการฝึกรอบรมบุคลากรและครูทั่วประเทศ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งการอบรมงานประชาสัมพันธ์ระบบอีเล็กทรอนิกส์ 
และการเป็นที่ปรึกษาการวิจัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับกรม ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

๔. รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่กลับมียอดรายรับคงเหลือ
น้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่อยากให้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์สร้าง
ความเข้มแข็ง เติบโตและสามารถบริหารจัดการตนเองได้ จึงท าให้กระบวนการท างานและค่าใช้จ่ายมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ รวมถึงค่าตอบแทนบุคลากร จึงเป็นสาเหตุให้รายรับคงเหลือน้อยกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
      ๕.๓  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดบัความส าเร็จของการจดัท าต้นทุน 
   ต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. นั้น                
กองคลัง ในฐานะผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินผลตัวชี้วัด ที่ ๘ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยมีรายละเอียด วิธีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้วิธีการค านวณหรือเกณฑ์ในการกระจายต้นทุนเพื่อให้ข้อมูล
ต้นทุนมีความถูกต้องและเหมาะสม     
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   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อมูลการรายงานต้นทุนกิจกรรมโดยใช้
หน่วยนับจาก FTES แทนการใช้หน่วยนับเป็นจ านวนโครงการเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจน 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

                ๕.๔  รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)   
  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานงบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท ารายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
ประกอบด้วย  
   งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย มีสินทรัพย์รวม 
จ านวน ๒,๖๖๒  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน ๓๕๘ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
จ านวน ๒,๓๐๔ ล้านบาท มหาวิทยาลัย มีหนี้สินรวมจ านวน ๗๗๘  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 
จ านวน ๕๘๒ ล้านบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน ๑๙๖  ล้านบาท มหาวิทยาลัย มีสินทรัพย์สุทธิ รวม ๑,๘๘๔ 
ล้านบาท   
   งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย มี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน ๓๕ ล้านบาท รายได้จากการด าเนินงานรวม จ านวน ๑,๖๒๑ ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินตามที่วางฎีกาขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง จ านวน ๘๐๕ ล้านบาท 
และรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น จ านวน ๘๑๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑,๕๘๖ ล้าน
บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม ๑,๕๗๒ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน
รวม  ๑๔ ล้านบาท  
   การวิเคราะห์งบการเงิน 
   ด้านสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ ๕.๒๐ และ
มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๐.๒๙ 
   ด้านหนี้สิน มหาวิทยาลัยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๒๑.๖๒ และมี
หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ ๘.๑๒ 
   รายได้จากการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีรายได้รวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 
๕.๘๔ 
   ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ ๕.๘๐    
        

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)    
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
     



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗                                                              ๑๓/๑๔ 
 

      ๕.๕  รายงานความก้าวหน้าเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด 
   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

   
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานความก้าวหน้าเรื่องการ
ตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
    ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ลับ) ที่ ตผ ๐๐๓๔/๒๒๐๕ เรื่องการ
ตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เสนอ 
นายกสภามหาวิทยาลัย  โดยมีข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินและได้ส่งรายงานการตรวจสอบ
มาเพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะ แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น กองคลังได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งมีรายการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย จ านวน ๓ ข้อ คือ ข้อ ๑.๓.๑, ๑.๓.๒ และ ๔ และมีหนังสือแจ้งค าชี้แจง
ถึงส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/๓๓๙๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ขณะนี้ได้
ตรวจสอบและด าเนินการแล้วเสร็จเพิ่ม จ านวน ๓ ข้อ คือ ข้อ ๑.๑, ๑.๔ และ ๒  คงเหลือรายการที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการตรวจสอบ จ านวน ๒ รายการ คือ ข้อ ๑.๒ และ ๓ ซึ่งจะได้ด าเนินการและแจ้งค าชี้แจงต่อ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานความก้าวหน้าเรื่องการตรวจสอบ
รายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 
       ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๓(๒๔)/
๒๕๕๗ วันศุกร์ที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
      
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗                                                              ๑๔/๑๔ 
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