
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.    ดร.บุญลือ    ทองอยู่    นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒.    นายนิคม    กฤษณรังคุณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
๓.    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์   บุณยเกียรติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๔.    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๕.    นายนิคม   ระวียัน    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๖.    นายณรงค์ศักดิ์   ภูมิศรีสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๗.    นายเสกสรรศ ์   รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา  
๘.    ดร.จักรพรรดิ   วะทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๙.    นายวัชรกิติ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๐.  นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ดร.จรินทร์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๒.  ดร.ถนอม   อินทรก าเนิด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม   พิมพ์หนู    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           กรรมการสภา 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง    ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

       กรรมการสภา 
๑๖.   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.   ดร.พรชณิตว์   แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๙.   ดร.ชนะศึก   นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๒๐   รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๓.   นายกิตติ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.    ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๓.    รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี 
๔.    นางสาวธนาศิริ   ชะระอ่ า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๒ /๑๕ 
 

๕.    ดร.สุวชิชา   เนียมสอน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบาย 
    และแผน 
๖.    นางสาวกนกวรรณ   คนซื่อ     ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗.    ดร.ภิรด ี   วัชรสินธุ ์    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
๘.    นางมนต์นัทธ์   นาคนิยม    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ 
        ภายใน 
๙.   นางสาวนัยรัตน ์    เสมสว่าง    หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                 และผู้ช่วยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๑๐.   นางจันทรา   เลิศอนันต์    เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  
      ๑.๑  ความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... 
 
         สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. .... ครบ ๘๒ มาตรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ และในวันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการประชุมชี้แจง
ประเด็นต่างๆ ซึ่งมีผู้เสนอขอแปรญัติติ จ านวน ๒ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๒๕ สภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ิมเติม
ข้อความ ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัย และมาตรา ๗๗ เกี่ยวกับการนับวาระการด ารงต าแหน่ง
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พร้อมทั้งการชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. .... 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕.ว๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม  
๒๕๕๘ เรื่อง ขอนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๒๑ 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ 
สคช.๐๕.ว๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร 
“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๒๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๓ /๑๕ 
 

ด้วยสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นภายในสถาบันคลังสมองของชาติ 
มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย  และได้ด าเนินการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาส าหรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะส าหรับกรรมการประจ าคณะ หลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่ง เสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
นั้น 
   ในการนี้สถาบันฯ จึงได้จัดให้มีหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” 
ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รุ่น ๒๑ ขึ้น รวม ๘ วัน ในวันที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔ กรกฎาคม 
และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ และการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัย (วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรด้านธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเด็นท้าทายต่าง ๆ ของการก ากับดูแลที่ดี ตลอดจนเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสู ตรได้
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช.๐๕. 
ว๐๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร  “ธรรมา-      
ภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๒๑ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ในการ
นี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว   
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘  

 
  มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ รายงานการติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (มกราคม-มีนาคม)  

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามการด าเนินงาน
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (มกราคม-
มีนาคม) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๔ /๑๕ 
 

    ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามการด าเนินงาน
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยให้รายงานให้ที่ประชุมทราบเป็นรายไตรมาส
นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (มกราคม-มีนาคม) โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาการ กองคลัง กองนโยบายและแผน สวนดุสิตโพล ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ และข้อเสนอแนะที่ได้ด าเนินการบางส่วน จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ อธิการบดี โครงการโรงสีข้าว 
ส านักกิจการพิเศษ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะรายงานผลการด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ ต่อไป 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (มกราคม-มีนาคม) 
 
 การพิจารณา ทีป่ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เรื่องที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามความคืบหน้ าและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 ๒. ขอให้น าข้อมูลการติดตามการรายงานตามข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์เป็นข้อมูล ส าหรับจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
  
                ๔.๑  การปรับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การปรับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นควรให้จัดประชุมเพ่ือปรับตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดประชุมดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้ 

จากแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยมี ๔๘ ตัวชี้วัด ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติยกเลิก ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 
๒.๘ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ ๖.๓ คะแนนประเมินตาม
เกณฑ์ประเมิน EdPEx จาก (ร่าง) การปรับตัวชี้วัดส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีดังนี ้

๑. ยกเลิกตัวชี้วัด   จ านวน  ๑๕  ตัวชี้วัด 
๒. ปรับรายละเอียดตัวชี้วัดใหม่ จ านวน ๑๗  ตัวชี้วัด 
๓. เพ่ิมตัวชี้วัดใหม่  จ านวน    ๒  ตัวชี้วัด 
๔. คงตัวชี้วัดเดิม   จ านวน  ๑๔  ตัวชี้วัด 
  รวมตัวชี้วัด จ านวน  ๓๓  ตัวชี้วัด 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๕ /๑๕ 
 

   ทั้งนี้ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔
(๒๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การปรับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขอทราบข้อมูลในการขอยกเลิกตัวชี้วัด ๒.๘ และ ๖.๓ 
๒. อยากให้สร้าง excellence skill ให้กับนักศึกษา ในปีแรกหวังผลความก้าวหน้าได้หรือไม่  ควร

ตั้งเป้าหมายและก ากับติดตาม หรือแบ่งผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคณะ/หลักสูตร เนื่องจากการใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน 

๓. ต้องมีความเชื่อมโยงกับความเป็นสากล เนื่องจากต้องได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
๔. มหาวิทยาลัยควรเตรียมยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือสร้างจุดเด่นให้นักศึกษา ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า 

นักศึกษาสวนดุสิตเป็นอย่างไร เนื่องจาก จะต้องมีการเตรียมอาจารย์ไว้เพ่ือรองรับ 
๕. การก าหนดตัวชี้วัดควรมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตที่จบจากสวนดุสิตควรมีลักษณะเฉพาะ 

ของสวนดุสิต ข้อมูลที่น าเสนออัตลักษณ์ไม่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ยังไม่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่ง
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนมีจุดเด่นที่เป็นลักษณะของความเป็นสวนดุสิต แต่พอกล่าวถึงอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตกลับไม่สะท้อนความเป็นสวนดุสิตเท่าท่ีควร 

๖. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระบุว่า สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง แต่ขอ
ยกเลิกตัวชี้วัดที่บอกความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น จะใช้ตัวชี้วัดใดที่สะท้อนการยอมรับอย่างกว้างขวางได้ 

๗. รายวิชาภาษาอังกฤษเห็นด้วยที่จะต้องเน้นในสาขาวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษมาก และสาขาวิชาอ่ืนอาจจะ
น าภาษาอ่ืนมาใช้ 

๘. ตัวชี้วัดที่น าเสนอยังไม่เห็นมีข้อใดที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของสวนดุสิตโดยเฉพาะ ซึ่ งไม่มีความ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น             

๙. ควรมีโครงการปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่บัณฑิตที่จบจากสวนดุสิต โดยมีใบประกาศออกรับรองว่าได้ผ่านโครงการดังกล่าว    

๑๐. ควรฝึกให้นักศึกษามีรูปแบบในเชิงอัตลักษณ์ในการให้บริการ เช่น การฝึกให้นักศี฿กษามีความ
กระฉบักระเฉง มีความคล่องแคล่ว และมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ        

๑๑. หน้า ๓ ตัวชี้วัด ๑.๘ และหน้า ๑๓ ตัวชี้วัด ๖.๔ ของร่างปรับตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ขอให้
ตรวจสอบใหม่ เนื่องจาก เสนอไม่ปรับตัวชี้วัด แต่มีการปรับใหม่  

๑๒. ประเด็น EdPEx มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างไร 
๑๓. ตัวชี้วัดที่มีการปรับค่าเป้าหมายใหม่ ควรมีหมายเหตุระบุให้ชัดเจน  

 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ได้กล่าวชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิกตัวชี้วัด ๒.๘ ดังนี้ 
 แต่เดิมมหาวิทยาลัยมีการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ และมีการประเมินโดย
จะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา ซึ่งผลคะแนนค่อนข้างสูง เช่น นักศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมบริการ บังคับให้สอบผ่าน TOEIC ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะออกไปท างานได้ หลักสูตรอ่ืนก็ด าเนินการ
เช่นเดียวกัน  ณ ปัจจุบันนี้หลักสูตรต่างๆ ได้มีการก าหนดรายวิชาภาอังกฤษไว้ในแต่ละหลักสูตรตามเงื่อนไขของ
กระบวนการ และสอดแทรกลงไปในรายวิชา รวมถึงประเมินนักศึกษาเพ่ือน าไปก าหนดภาพรวม มหาวิทยาลัยมี



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๖ /๑๕ 
 

นโยบายให้พัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษ และควร
จะตัดออกจาก Transcript เนื่องจากจะมีปรากฎในรายวิชาทีเ่รียนอยู่ จึงเป็นเหตุผลในการตัดตัวชี้วัดที่ ๒.๘ ออก     
 ดร.สุวิชชา  เนียมสอน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ ๖ การยกเลิกตัวชี้วัดที่บอกความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เนื่องจากได้มีการอภิปรายในเรื่องการพึง
พอใจผู้ประกอบการเป็นการท าต่อยอดซึ่งทราบแล้วว่าผู้ประกอบการต้องการหรือไม่ต้องการอะไร และมีความพึง
พอใจเพียงใด ดังนั้น จึงได้ปรับอยู่ในขั้นตอนในการผลิตบัณฑิตว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจและชอบอะไรใน
ความเป็นสวนดุสิต และน ามาปรับให้อยู่ในแผนการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการ
ทบทวนกระบวนการด าเนินงานและน าข้อมูลมาวิพากษ์ในการจัดท าหลักสูตร ดังนั้น ยกเลิกตัวชี้วัดที่บอกความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต จะแทรกอยู่ในร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิต 

ส าหรับตัวชี้วัดที่ ๑.๘ และ ๖.๔ เป็นตัวชี้วัดเดิม ไม่ได้มีการปรับตัวชี้วัด เป็นการปรับค่าเป้าหมายใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน น าเสนอการด าเนินงาน 
EdPEx ว่า ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีประโยชน์มากในการที่จะน าไปใช้ แต่ในการที่จะน าไปใช้นั้น
ไม่ได้เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยด าเนินการได้โดยตรง เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการของหลักสูตร ดังนั้น 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้ส่งไปยังผู้บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ว่าเป็นนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย  
 ส าหรับตัวชี้วัด EdPEx มหาวิทยาลัยขอยกเลิก เนื่องจาก กระบวนการตรวจสอบค่อนข้างใช้เวลา
พอสมควร และไม่ม่ันใจว่าสามารถพัฒนาเป็นไปตามกระบวนการของ EdPEx กรณีมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ 
EdPEx ได้ ๒๐๐ คะแนน ปีหน้าก็ต้องปรับเพิ่มเป็น ๒๒๕ คะแนน หรือ ๒๕๐ คะแนน ซึ่งจะท าให้ได้กระบวนการที่
ชัดเจน ถ้ามหาวิทยาลัยปรับเพ่ิมเป็น ๒๕๐ คะแนน แต่ ๒๐๐ คะแนยังไม่ผ่าน ท าให้กระบวนการการด าเนินงาน
ยาก จึงเป็นเหตุผลที่ต้องขอยกเลิก  
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การปรับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 

๔.๒         (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๒(๒๑)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เลือกแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (งานประกันคุณภาพ) จึงได้จัดท า (ร่าง) คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศรวมถึงกรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ที่พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ
ระดับสถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตร และ
คณะวิชา ที่ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ ๑ บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๗ /๑๕ 
 

  ส่วนที่ ๒ กรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  ภาคผนวก 
   ก  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี ้
    ตัวบ่งชี้ระดับคณะ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี ้
    ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน  จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี ้
   ข  (ร่าง) ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
  ทั้งนี้ ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นส าคัญเพ่ือพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑. กรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ หน้า ๖ 
๒. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หน้า ๘ 
๓. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ หน้า ๑๐ 
๔. ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๗ หน้า ๑๑๓ 
๕. คณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๗ หน้า ๑๑๔ 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การปรับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ฯ กับระเบียบวาระที่ ๔.๒ คู่มือประกันคุณภาพมี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

๒. ควรน าข้อมูลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ มาเชื่อมโยงกัน 

 
ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ระเบียบ

วาระที่ ๔.๒ เป็นเกณฑ์การประเมินที่จะน ามาประเมินใน ระเบียบวาระที่ ๔.๑  คือ หลักการพ้ืนฐาน แนวทางที่จะ
พัฒนา เพ่ือรองรับการประเมินตาม ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงกัน 

 
มติ ที่ประชุม อนุมัติ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 
      ๔.๓ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการวิเคราะห์และจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการพิจารณาจะ



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๘ /๑๕ 
 

ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการเงิน (Finance) ด้านการด าเนินงาน (Operation) และด้าน
กฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance) การจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
หน่วยงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดท าเป็นไปตามหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง จาก
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง-สูงมาก 
จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
   ๑. การลาออกของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และ
ความเสี่ยงที่สืบเนื่องมาจากปีก่อน 
   ๒. ความพร้อมของหลักสูตรในเรื่องความทันสมัย การตอบสนองต่อสังคม และความ
รวดเร็ว ตลอดจนระบบการเรียนการสอน ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และ 
   ๓. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
   อย่างไรก็ตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาถัดไปจะมีความเข้มข้นมากกว่านี้ 
เพราะมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยงขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ วิเคราะห์ก าหนด
กรอบนโยบาย ตรวจสอบ ประเมินความครบถ้วน กลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการป้องกันแก้ไข 
   ทั้งนี้ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการควบคุมบางเรื่องความหมายกว้างเกินไป เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงินควร
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และวิธีแก้ให้มีความสอดคล้องกันจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
 ๒. ความเสี่ยงเรื่องการลาออกของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องค่าตอบแทนไม่
สามารถแข่งขันได้นั้น ตามหลักการบริหารงานบุคคลนอกจากค่าตอบแทนยังมีปัจจัยอ่ืนอีกหลายประการจึงควร
น ามาพิจารณาเพิ่มเติม 
  

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  

      ๔.๔ พิจารณาการขออนุมัติการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

  
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการขออนุมัติการให้

ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

  ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขออนุมัติการ
ให้ปริญญา ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๙ /๑๕ 
 

ตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๓,๑๖๙ คน ในจ านวนนี้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๓,๐๒๒ คน  จึงขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๓,๐๒๒ คน และยังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑๔๗ คน 

  และได้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒(๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่
ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติ การให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓,๑๖๙ คน 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ในการน าเสนอครั้งต่อไปขอให้แยกข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ 
เพ่ือให้ทราบจ านวนที่แท้จริงของแต่ละรายการ 
  

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ การให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
     ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

       
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การ
ด าเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศ 
ความสามารถทางการแข่งขันของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากร นั้น 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลในเรื่องดังกล่าว จากรองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. กิจกรรมที่ด าเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ซึ่งมีการด าเนินงานอยู่
ในปัจจุบัน ได้แก่ หน่วยงานภายในประเทศ จ านวน ๔๑ รายการ และหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน ๑๑ รายการ 

๒. ความสามารถทางการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในเวทีสากล 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างประเทศ 

จ านวน ๔ รายการ 
     

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๑๐ /๑๕ 
 

 
     ๕.๒  สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒)  
 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง

การศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน ๔๒๑.๗๖ ล้านบาท หักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ 
จ านวนเงิน ๘๔.๓๕ ล้านบาท คงเหลือจัดสรร จ านวนเงิน ๓๓๗.๔๑ ล้านบาท และจากเงินรายได้อ่ืน จ านวนเงิน 
๑๒๖.๐๐ ล้านบาท หักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ จ านวนเงิน ๒๕.๒๐ ล้านบาท  คงเหลือจัดสรร จ านวน ๑๐๐.๘๐ 
ล้านบาท  รวมวงเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น จ านวนเงิน ๔๓๘.๒๑ ล้านบาท มหาวิทยาลัยมีรายราบจากนักศึกษาจริง 
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๙.๙๑ ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๙๗.๖๐ นักศึกษากองทุนกู้ยืม 
กรอ./ กยศ. จ านวนเงิน ๖๐.๕๐ ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวน ๑๑.๘๑ ล้านบาท) มียอดค้างรับ
จากนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๐.๗๔ ล้านบาท และมีเงินรายรับจากรายได้อ่ืน จ านวน  ๓๖.๓๔ ล้านบาท 
รวมเป็นเงินรายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน ๒๐๖.๒๕ ล้านบาท มหาวิทยาลัย มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๑๘๗.๓๕ 
ล้านบาท ดังนั้น ผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๑๘.๙๐ ล้านบาท 

ทั้งนี้ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒) ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
๔(๒๕)/๒๕๕๘ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๗(๖๘)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษาและเงิน
รายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒) 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
               ๕.๓  แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่ง
ขั้นตอนที่ ๑ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และขั้นตอน
ที่ ๒ ก าหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนขั้นตอนที่ ๓ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะต้องน าผลจากการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการเปรียบเทียบผล
การค านวณต้นทุนต่อหน่วย มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และรายงานให้กรมบัญชีกลางรับทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๑๑ /๑๕ 
 

 
  แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
  ๑. ด้านการลดค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวม เช่น ค่าวัสดุส านักงาน เป็น
ต้น ซึ่งในการจัดท าแผนดังกล่าว จะเป็นการพิจารณาจากรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเป้าหมายที่แสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๕ จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน 
  ๒. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน เป็นการพิจารณาจากผลการด าเนินงานตาม
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และอาศัยข้อมูลกิจกรรม ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมที่ไม่บรรลุ จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรม การแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ และกิจกรรมการลดระยะเวลาในการออก
ใบเสร็จรับเงิน 
  ในการนี้ กองคลัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การลดการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุ
ส านักงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

๒. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วย การแสวงหารายได้จากการบริการ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญ และการลดระยะเวลาในการออกใบเสร็จรับเงิน 
  ทั้งนี้ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานฯ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในกาประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๘ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน 
ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๗(๖๘)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ด้วย 
  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๔  รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบ     

๖ เดือน  
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑. การรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมส าหรับเงินบ าเหน็จบ านาญพระราชบัญญัติ
การกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
   ๒. เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารคงเหลือ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๑๒ /๑๕ 
 

   ๓. การด าเนินงานของกองทุนเฉพาะปีและกองทุนถาวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
   ๔. การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๕  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘           

ไตรมาส ๒ 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ วงเงิน ๘๙๕.๗๔ ล้านบาท เงินบ ารุงการศึกษา วงเงิน ๓๓๗.๔๑ ล้านบาท และเงินรายได้อ่ืน ๑๐๘ ล้าน
บาท รวมเป็นเงิน ๑,๓๓๓.๙๕ ล้านบาท นั้น ในไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
มหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
   ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
   ได้รับจัดสรร วงเงิน ๘๙๕.๗๔ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๒ มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน 
๔๕๔.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๙ ของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร เป้าหมายกระทรวงการคลัง
ก าหนดไว้ (ภาพรวม) ร้อยละ ๕๕.๐๐ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑ ใน
ส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๒๕.๑๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๖๕.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๒๘.๘๙ ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร เป้าหมายกระทรวงการคลังก าหนดไว้ (งบลงทุน) ร้อยละ ๕๕.๐๐ ซึ่งต่ า
กว่าเป้าหมายกระทรวงการคลังก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๑ 

๒. เงินบ ารุงการศึกษา 
ได้รับจัดสรร วงเงิน ๓๓๗.๔๑ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๒ มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน 

๑๕๒.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖ ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร 
๓. เงินรายได้อ่ืน 
ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๐๘.๐๐ ล้านบาท โดยในไตรมาส ๒ ไม่มีการเบิกจ่าย  
 
ทั้งนี้ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ น าเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๘ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และที่
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๗(๖๘)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๑๓ /๑๕ 
 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ในรายการที่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ควรระบุหมายเหตุความคุ้มค่าด้วย 
๒. โครงการที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก ควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ น าเสนอความคืบหน้า

ของโครงการให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะด้วย 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๖  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน) 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๖ 
เดือน) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ก าหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้ 
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมและจัดท ารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน จากหน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี้  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๘ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๗(๖๘)/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน) 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๗  การมอบหนังสือ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พร้อมเข็มที่ระลึกและหนังสือการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ 
พรรษา 

 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การมอบหนังสือ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเข็มที่ระลึกและหนังสือการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๑๔ /๑๕ 
 

  ดร.จรินทร์  สวนแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานประธาน
มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ได้มอบหนังสือ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเข็ม
ที่ระลึกและหนังสือการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การมอบหนังสือ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเข็มที่ระลึกและหนังสือการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
               ๕.๘  การมอบหนังสือผลงานดี ผลงานเด่น สวนดุสิต ๒๕๕๗, จดหมายข่าว SDU Timeline  

ฉบับประจ าเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๘ 
 

         สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การมอบหนังสือผลงานดี ผลงานเด่น 
สวนดุสิต ๒๕๕๗, จดหมายข่าว SDU Timeline ฉบับประจ าเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดท า การมอบหนังสือผลงานดี ผลงานเด่น สวนดุสิต 
๒๕๕๗, จดหมายข่าว SDU Timeline ฉบับประจ าเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๘ และน าเสนอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การมอบหนังสือผลงานดี ผลงานเด่น สวนดุสิต 
๒๕๕๗, จดหมายข่าว SDU Timeline ฉบับประจ าเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
         ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๕(๓๙)/
๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                                                            ๑๕ /๑๕ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น.  
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