รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครั้งที่ 1 ปี การศึกษา 2553
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ องประชุมชั้น 7 สานักอธิการบดี
……………………………………………………………
รายนามกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอกเชษฐา
2. พลโทเจริ ญ
3. ดร. สายหยุด
4. รศ. ดร. ธารงค์
5. รศ. เกศินี
6. นายคณิ ต
7. ผศ. พรศักดิ์
8. นางอรุ ณี
9. ผศ.ดร.ชัยนริ นทร์
10. นายวิทยา
11. ดร.บังอร
12. นางจันทนา
13. นายเสงี่ยม
14. นางสาวสุธีรา

ฐานะจาโร
เบญจาทิกุล
จาปาทอง
อุดมไพจิตรกุล
วิฑูรชาติ
สายลิ่ม
ตระกูลชีวพานิตต์
ม่วงน้อยเจริ ญ
วีระสถาวณิ ชย์
เบ็ญจาธิกุล
เบ็ญจาธิกุล
อินทฉิม
บุษบาบาน
ธาตรี นรานนท์

นายกสภา
อุปนายกสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
เลขานุการสภา
ผูช้ ่วยเลขานุการสภา
ผูช้ ่วยเลขานุการสภา

รายนามกรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม ( ติดภารกิจ )
.
1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการสภา
2. ดร. ศศิธารา
พิชยั ชาญณรงค์
กรรมการสภา
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
- ไม่ มี ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่พเิ ศษ
ปี การศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2553
มติกรรมการสภา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งทีพ่ เิ ศษ
ปี การศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่ มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ าเร็จการศึกษาภาค
ฤดูร้อน ปี การศึกษา 2552 ถูกต้องครบถ้วนเรี ยบร้อยตามขั้นตอนแนวปฏิบตั ิและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมตั ิผสู ้ าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2552 จานวน 1,918 คน
โดยแยกตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา ดังนี้
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน 2 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
จานวน 7 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด
จานวน 7 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 19 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 3 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จานวน 26 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จานวน 20 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการ
จานวน 41 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 6 คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน 12 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 17 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 138 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
จานวน 49 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา จานวน 1,322 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน 249 คน
ดังนั้น เพือ่ ให้เป็ นไปตามความในมาตรา 34 (7) แห่ง พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ดังเอกสารที่แนบมา
เพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติกรรมการสภา เห็นชอบและอนุมัติตามที่เสนอ

4.2

การขอพระราชทานทูลเกล้ าถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ด้วยมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี ได้สานึกในพระกรุ ณาธิคุณของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี ที่ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณแก่เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไปอย่างอเนกอนันต์หาที่สุดมิได้และได้ทาชื่อเสียงประกอบคุณงามความดี
เพียบพร้อมสมบูรณ์เป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ จึงขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริ ญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณั ฑิต เพือ่ เป็ นมหามงคลแก่มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี และเป็ นมิ่งขวัญ
ของประชาชนสืบไป
คณะกรรมการกลัน่ กรองปริ ญญากิตติมศักดิ์ในการประชุมเมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2553 เห็นควรขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยให้เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีต่อไป
มติกรรมการสภา เห็นชอบและอนุมัติตามทีเ่ สนอ
4.3 การขออนุมัติปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2552
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองบุคคลที่สมควร
ได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ จานวน 7 คน เพือ่ ให้สภาให้ความเห็นชอบ ดังรายนามต่อไปนี้
1. รศ.ดร.อุทยั
เลาหวิเชียร
ประธาน
2. ผศ. ดร. สุวรรณี
แสงมหาชัย
กรรมการ
3. ผศ. ดร.รวิภา
ธรรมโชติ
กรรมการ
4. ดร. สุชาติ
ศรี ยารัณย์
กรรมการ
5. รศ. ดร. สถิตย์
นิยมญาติ
กรรมการ
6. ดร.ณรงค์
สัจพันธ์โรจน์
กรรมการ
7. ดร. กมลพร
กัลยาณมิตร
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ กรรมการลาดับที่ 1-4 เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่ วนกรรมการลาดับที่ 5-7 เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ทั้งนี้เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยการกาหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์
การให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

ที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองปริ ญญากิตติมศักดิ์ ได้พจิ ารณาและวางเกณฑ์
ในการพิจารณากลัน่ กรองปริ ญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
1. บทบาทและภารกิจรวมทั้งเนื้องานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารงานภาครัฐ
2. มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์และเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
3. ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
4. เป็ นผูท้ ี่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ข้ อพิจารณา
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
คณะกรรมการได้พจิ ารณาเห็นว่านายอนนต์ ศิริแสงทักษิณ ได้มีบทบาท
และภารกิจที่เป็ นประโยชน์กบั ภาครัฐอย่างชัดเจน มีการช่วยเหลือสังคมเป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ไม่พบประวัติเสื่อมเสียทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม และเป็ นผูท้ ี่มีคุณูปการแก่
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
2. นายสุภชัย วีระภุชงค์
คณะกรรมการได้พจิ ารณาเห็นว่า นายสุภชัย วีระภุชงค์ มีบทบาทที่เป็ น
ประโยชน์กบั ภาครัฐ มีการช่วยเหลือสังคมเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างชัดเจนได้ก่อตั้ง
มูลนิธิ “วีระภุชงค์” ขึ้นมาเพือ่ สังคมโดยส่วนรวม ไม่พบประวัติเสื่อมเสียทางด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม เป็ นผูท้ ี่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองปริ ญญากิตติมศักดิ์ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
2. นายสุภชัย วีระภุชงค์
เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลัน่ กรองปริ ญญากิตติมศักดิ์
ได้กาหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีเพือ่ พิจารณา
อนุมตั ิปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อไป
มติกรรมการสภา เห็นชอบและอนุมัติตามที่เสนอ
4.4 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา และให้การบริ การด้าน
การศึกษาแก่ชุมชนและสังคม ดังนั้น เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้กลุ่มบุคลากรที่มีความต้องการ
พัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และเพือ่ ให้ผู ้
เข้ารับการศึกษาได้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก ประหยัดเวลาการเดินทางและเป็ นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคจึงได้จดั ตั้งศูนย์บณั ฑิตศึกษา เพือ่ พัฒนาบุคลากรระดับปริ ญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี จึงขอเปิ ดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย กรุ งเทพ
ธนบุรี ดังนี้

1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี ณ โรงเรี ยนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
จังหวัดเชียงใหม่
และในการประชุมครั้งที่ 8 ปี การศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งสถานที่ต้งั ในการจัดการเรี ยนการสอนนอกเขตที่ ต้งั เฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตร และกรรมการสภาได้อนุมตั ิแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ขอเสนอเปลี่ยนสถานที่ต้งั ในการจัดการเรี ยนการสอนนอกเขต
ที่ต้งั เฉพาะบางส่วน จากจังหวัดลพบุรีเป็ นจังหวัดนครนายก โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคม
ทั้งนี้ เนื่องจากที่จงั หวัดลพบุรียงั ไม่ได้รับสมัครนักศึกษา แต่ที่จงั หวัดนครนายกมีผสู ้ นใจและ
สมัครเรี ยนเป็ นจานวนมาก
มติกรรมการสภา เห็นชอบและอนุมัติตามที่เสนอ
4.5 พิจารณาการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ (เพิ่มเติม) 1 หลักสู ตร
- หลักสูตรเทคโนโลยีบณั ฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.6 พิจารณาการปรับปรุงหลักสู ตร 1 หลักสู ตร
- หลักสูตรเทคโนโลยีบณั ฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรดังกล่าวและนาเสนอสภาวิชาการเพือ่ กลัน่ กรองหลักสูตรก่อนนาเสนอกรรมการสภาเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4.7 กาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ญาติมา นุชแดง ได้นาเสนอให้พจิ ารณาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่เป็ นอัต
ลักษณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามเกณฑ์ สกอ . ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดตัวบ่งชี้
เพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวบ่งชี้ที่
ใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงานของสถาบันเพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่ขดั กับ
มาตรฐานอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่เพิม่ เติมขึ้นตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันควรชี้วดั คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ครบถ้วนทั้งปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
หรื อผลลัพธ์ ส่วนเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้ าหมายของตัวบ่งชี้น้ นั ๆ และเป็ นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
องค์ประกอบที่ 11 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริ มนักกีฬาตระกร้อให้เป็ นนักกีฬาทีมชาติ และ
ได้รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบาย
ตะกร้อเป็ นกีฬาไทยที่เล่นกันแพร่ หลายมานานนับศตวรรษ ไม่วา่ จะเป็ นตามชนบท ในวัด
ในวัง ในเมือง จะพบเห็นการเล่นตะกร้ อเสมอ เพราะตะกร้อไม่ตอ้ งใช้บริ เวณพื้นที่กว้างขวาง
เหมือนกีฬาประเภท อื่น ๆ อุปกรณ์ก็หาได้ง่าย ทั้งผูเ้ ล่นก็ไม่จากัดรู ปร่ าง เพศหรื อวัย ตลอดจนไม่
จากัดผูเ้ ล่นตายตัว อาจยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสมการเล่นตะกร้อจึงได้รับความนิยมตลอดมาซึ่ง
ผูเ้ ล่นจะได้รับประโยชน์จาก การเล่นทั้งทางตรงและทางอ้อมนับอเนกประการ มหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนกีฬาไทยให้ทุนการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริ มตระกร้อร่ วมกับสมาคมตระกร้อแหล่ง
ประเทศไทยในการพัฒนากีฬาตระกร้อเป็ นกีฬาประจาชาติสู่ระดับนานาชาติ จะเห็นได้จากการเข้า
รวมเป็ นคณะกรรมการของผูบ้ ริ หารของสมาคมตระกร้อไทย
เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการส่งเสริ มนักกีฬาตระกร้อให้เป็ นนักกีฬาทีมชาติ และได้รับรางวัล
ระดับชาติหรื อนานาชาติ มีการดาเนินงานตามระบบ
2. มีการกาหนดนโยบายในการส่งเสริ มนักกีฬาตระกร้อให้เป็ นนักกีฬาทีมชาติ และได้รับ
รางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ
3. มีนกั กีฬาตระกร้อของมหาวิทยาลัยติดทีมชาติ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนนักกีฬา
ตระกร้อทั้งหมด
4. มีนกั กีฬาตระกร้อของมหาวิทยาติดทีมชาติ และได้รับรางวัลระดับชาติ
5. มีการประเมินผลความสาคัญของการส่งเสริ มนักกีฬาตระกร้อให้เป็ นนักกีฬาทีมชาติ
และได้รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มติกรรมการสภา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

4.8 ค่ าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารและจัดทาเล่ มรายงานการ
ประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปี การศึกษา 2553
อาจารย์ญาติมา นุชแดง ได้นาเสนอค่าเป้ าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ . ปี
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยดาเนินการประกันคุณภาพตามพันธกิจ จานวน 26 ตัวบ่งชี้
แบ่ งเป็ น
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในของ สกอ.
จานวน 23
ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพนโยบายสถานศึกษา 3ดี จานวน
2
ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ 11.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริ มนักกีฬาตระกร้อให้เป็ นนักกีฬาทีมชาติ
และได้รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ
จานวน
1
ตัวบ่งชี้
รวม
จานวน 26
ตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ มาตรฐาน สกอ.
ลาดับ
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่ งชี้
ค่าเป้ าหมาย
คะแนน
องค์ประกอบที1่ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
4 คะแนน
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
7 ข้อ
องค์ประกอบที2่ การผลิตบัณฑิต
2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
4 ข้อ
4 คะแนน
3.33
3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละ 20
คะแนน
0.83
4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 10
คะแนน
4 คะแนน
5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
6 ข้อ
6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
5 ข้อ
4 คะแนน
7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
4 ข้อ
4 คะแนน
8
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรี ยนตาม
4 ข้อ
4 คะแนน
คุณลักษณะของบัณฑิต
9
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่
4 ข้อ
4 คะแนน
จัดให้กบั นักศึกษา
องค์ประกอบที3่ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
10 ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและการบริ การด้านข้อมูล
6 ข้อ
4 คะแนน
4 คะแนน
11 ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
5 ข้อ
องค์ประกอบที4่ การวิจัย

ลาดับ
12

องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่ งชี้

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องาน
13 สร้างสรรค์
14 ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
15 ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
16 ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที6่ การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
17 ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะวัฒนธรรม
องค์ประกอบที7่ การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของ
18 สถาบัน
19 ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู ้
20 ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หารและการตัดสินใจ
21 ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริ หารความเสี่ยง
องค์ประกอบที8่ การเงินและงบประมาณ
22 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที9่ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
23 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมตัวชี้วัดของ สกอ. จานวน 23 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที10
่ นโยบายสถานศึกษา3ดี
24 ตัวบ่งชี้ 10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา3ดี(3D)
25 ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย3ดี มีความรู ้ เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์3ทด้้งั าน

เกณฑ์ มาตรฐาน สกอ.
ค่าเป้ าหมาย
คะแนน
3 คะแนน
5 ข้อ
4 คะแนน
4 ข้อ
ค่าเฉลี่ย 2.51

2.51 คะแนน

4 ข้อ
4 ข้อ

4 คะแนน
4 คะแนน

4 ข้อ

4 คะแนน
4 คะแนน

4 ข้อ
4ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

4 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน

7 ข้อ

4 คะแนน

6 ข้อ

4 คะแนน

4 ข้อ
3 ด้าน

4 คะแนน
4 คะแนน

ลาดับ
26

เกณฑ์ มาตรฐาน สกอ.
ค่าเป้ าหมาย
คะแนน
รวมตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพตามนโยบายสถานศึก3ดีษาจานวน2 ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ 11.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริ มนักกีฬาตระกร้อให้
4 ข้อ
4 คะแนน
เป็ นนักกีฬาทีมชาติ และได้รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่ งชี้

รวมตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ จานวน
1 ตัวชี้วัด

รายนาม ผู้กากับ ผู้รวบรวมข้ อมูล และผู้เขียนรายงานผล ตัวบ่ งชี้ประกันคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2553 ในระดับมหาวิทยาลัย
ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
อาจารย์วทิ ยา เบ็ญจาธิกุล
อาจารย์ชยปภา แสงสวัสดิ์
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
อาจารย์จนั ทนา อินทฉิม
อาจารย์วรางคนา โพธิรักษ์
นางสาวธนิษฐา สร้อยทอง
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
อาจารย์กญั ญาณัฐ ไฝคา
อาจารย์ศิรชญาน์ การะเวก
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์วรางคนา โพธิรักษ์
นางสาวธนิษฐา สร้อยทอง
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของ
อาจารย์กญั ญาณัฐ ไฝคา
บัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั ให้กบั
นักศึกษา

ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

ผู้กากับ

อาจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล

รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล
อาจารย์ประพนธ์ น้อยเภา
อาจารย์กฤชญา พุม่ พิน

ดร.กมลพร กัลยาณมิตร
นางสาวลัดดาวัลย์ กมลสินธ์

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ดร.กมลพร กัลยาณมิตร
นางสาวลัดดาวัลย์ กมลสินธ์
อาจารย์จนั ทนา อินทฉิม

อาจารย์ญาติมา นุชแดง
นางสาววิลาวรรณ์ กมลสินธ์

ตัวบ่ งชี้
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู ้
7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริ หารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู ้ เจตคติที่ดี

ผู้กากับ

อาจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล
อาจารย์ประพนธ์ น้อยเภา

อาจารย์วทิ ยา เบ็ญจาธิกุล

อาจารย์เสงี่ยม บุษบาบาน
อาจารย์สุธีรา ธาตรี นรานนท์
ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ โพธิกุล
อาจารย์ศิรชญาน์ การะเวก
อาจารย์คมสันต์ อินตา

อาจารย์ชยั สิน สุขวิบูลย์

อาจารย์คมสันต์ อินตา

อาจารย์จนั ทนา อินทฉิม

อาจารย์ญาติมา นุชแดง
อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา
นางสาวนริ ศรา มีนุช

อาจารย์จนั ทนา อินทฉิม

อาจารย์ญาติมา นุชแดง
นางสาววิลาวรรณ์ กมลสินธ์

ตัวบ่ งชี้

ผู้กากับ

ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตัวบ่ งชี้ประกันคุณภาพอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 11 ระดับความสาเร็จของการส่ งเสริมนักกีฬาตระกร้ อให้ เป็ นนักกีฬาทีม
11.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริ มนักกีฬาตระกร้อให้เป็ นนักกีฬาทีม
อาจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล
ชาติ และได้รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล

อาจารย์กฤชญา พุม่ พิน
อาจารย์ญาติมา นุชแดง

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พจิ ารณาค่าเป้ าหมาย ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ เป็ นตัวชี้วดั การบรรลุเป้ าหมาย การตั้งผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็ บเอกสารและจัดทา
เล่มรายงานการประเมินตนเองปี การศึกษา 2553 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 11 องค์ประกอบ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เห็นชอบให้ใช้ ค่า
เป้ าหมาย ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารและจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเองปี การศึกษา 2553
มติกรรมการสภา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
มติกรรมการสภา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ

4.9 แนวทางปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553
อาจารย์ญาติมา นุชแดง ได้นาเสนอเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีโดยได้จดั ทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ปี การศึกษา 2553 เพือ่ เป็ นคู่มือแนะนาในการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีเนื้อหา วิธีการ รู ปแบบ เอกสารอ้างอิงที่เป็ นมาตรฐาน
สามารถนาเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพได้อย่างครบถ้วน
มติกรรมการสภา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
4.10 เรื่องกาหนดกลยุทธ์ ด้านบริหารการเงิน
กาหนดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน
งบประมาณที่ใช้ในก ารดาเนินงานการได้มาจากงบประมาณรายรับของสถาบันซึ่งจัดสรรในรู ปแบบของ
กองทุนต่างๆ คือ กองทุนวิจยั กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี กองทุนทรัพย์สินถาวร กองทุนพัฒนา
บุคลากร กองทุนสงเคราะห์ กองทุนส่งเสริ มและพัฒนามหาวิทยาลัย และกองทุนทัว่ ไป
การจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินแ ละการใช้เงินเป็ นไปตามระเบียบการเงินเงินของมหาวิทยาลัย
และเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการของแต่ละหน่วยงานของสถาบัน โดยการจัดทาอย่างเป็ น
ระบบในรู ปแบบของคณะกรรมการ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
เป้ าหมายกลยุทธ์ ทางการเงิน
1. บริ หารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิ นและบัญชีกองทุนจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พงึ รับ -พึงจ่าย เพือ่ สนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
2. บริ หารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่ งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร
1. สถานภาพปัจจุบันด้ านการเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
2. เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆตามที่กาหนด
3. เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ
4. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา
5. ผูบ้ ริ หารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการ
บริ หารงาน
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ยังไม่มีการวางระบบบัญชีที่ชดั เจน

2. ปริ มาณงานมาก บางครั้งขาดการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบบัญชีไม่ทนั ในรอบเดือน ต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลาทางาน
โอกาส (Opportunities)
1. ต้องมีผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นที่ปรึ กษาในการวางระบบบัญชี
2. ฝึ กอบรมบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบตั ิงาน
3. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทนั สมัยใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
อุปสรรค (Threats)
1. มีข้นั ตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
2. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้อง ทาให้มีปัญหาในการทางาน
3. ข้อกาหนดในระเบียบปฏิบตั ิงานไม่มีความยืดหยุน่
2. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธรบุรี มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพือ่ การพัฒนาบัณฑิต การ
วิจยั และการบริ การวิชาการและทานุบารุ งศิลปวัฒธรรม จากรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา รายได้จากการบริ การวิชาการ การวิจยั เงินกูย้ มื จากผูร้ ับใบอนุญาตและเงินสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันเอกชนต่างๆ
3. แนวทางการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี มีแนวทางในการบริ หารงบประมาณแต่ละหมวดดังนี้
1. บริ หารงบประมาณ งบบุคลากรไม่ควรเกิน 45-50% ของงบประมาณทั้งหมด
2. บริ หารงบประมาณ จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณั ฑ์ 20-25% ของ
งบประมาณทั้งหมด
3. บริ หารงบประมาณ งบดาเนินงาน ไม่นอ้ ยกว่า 25% ของงบประมาณทั้งหมด
4. บริ หารงบประมาณงบอื่นๆ 5%
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนการเงิน

การจัดทาแผนการเงินนี้อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักงบประมาณและการเงิน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ใน
การจัดทาคือ
1. สนับสนุ นการดาเนิ นงานตามนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย
2. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนงาน งานและโครงการให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
3. ควบคุมการจัดซื้ อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. จัดทาระบบบัญชี งบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิ ทธิภาพ เพือ
่ เอื้ออานวยแก่ผบู ้ ริ หารในการ
ตัดสินใจ
5. ให้คาปรึ กษาและแนะนาแก่หน่ วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี
และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพือ่ ให้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
6. เป็ นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางด้านการเงินการพัสดุ
แนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สานักงบประมาณและการเงินเป็ นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการบริ หาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยสานักงบประมาณและการเงินได้กาหนดแนวทางใน
การจัดหาทรัพยากรทางการเงินภายในมหาวิทยาลัยไว้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.

สรุ ปจานวนเงินตามแผนปฏิบตั ิการของคณะ/หน่วยงาน ตามโครงการและแผนงานที่วางไว้
นาเสนอจานวนเงินต่อรองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและการเงินเพือ่ การพิจารณาเห็นชอบ
นาเสนอจานวนเงินต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
นาจานวนเงินที่ได้รับการอนุ มตั ิมาดาเนินการตามโครงการ/แผนงาน

การวางแผนการเงิน
เพือ่ ให้การบริ หารทางการเงินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงบประมาณและการเงินได้มีการ
วางแผนทางการเงิน โดยแผนการเงินประกอบด้วย การประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดสรร
เงินสาหรับค่าใช้จ่าย การจัดสรรเงินลงทุน การควบคุมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการบริ หารความเสี่ยง(Risk Management) เป็ นกลไกควบคุมภายใน ดังนี้
1. การประมาณรายได้ ของมหาวิทยาลัย

ในการประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้ประมาณการจากแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ประมาณ 6 แหล่งที่มา คือ เงินสดหมุนเวียน เงินที่เรี ยกเก็บจากลูกหนี้ เงินค่าบารุ งการศึกษา เงินกูย้ มื
จากผูร้ ับใบอนุญาต เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและรายได้อื่นๆ ดังต่อไปนี้

ลาดับ
ที่

รายการรายรับ

1

เงินสดหมุนเวียน

2

เงินเรี ยกเก็บจากลูกหนี้

3

คณะบริ หารธุรกิจ

ประมาณการ
จานวนนักศึกษา
(คน)
-

ประมาณการรายรับ
(บาท)

อัตราส่ วน
(ร้ อยละ)

15,000,000.00

1.65

-

6,000,000.00

0.66

ปริ ญญาตรี @ 47,470
ปริ ญญาโท @ 75,000
ปริ ญญาเอก @ 140,000

2,091
145
34

99,259,770.00
10,875,000.00
4,760,000.00

10.86
1.19
0.52

คณะรัฐศาสตร์
ปริ ญญาตรี @ 47,470
ปริ ญญาโท @ 75,000
ปริ ญญาเอก @ 140,000

1,115
155
45

52,929,050.00
11,625,000.00
6,300,000.00

5.79
1.27
0.69

5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ 58,270

520

30,300,400.00

3.31

6

คณะศิลปศาสตร์ @ 40,000

673

26,920,000.00

2.94

7

คณะนิติศาสตร์
ปริ ญญาตรี @ 47,470

21,408,970.00

2.34

ปริ ญญาโท @ 75,000

451
66

4,950,000.00

0.54

8

คณะนิเทศศาสตร์ @ 50,000

187

9,350,000.00

1.02

9

คณะพยาบาลศาสตร์ @ 137,300

251

34,462,300.00

3.77
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ลาดับ
ที่

รายการรายรับ

10

คณะบัญชี @ 47,470

11

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม @ 50,000
บัณฑิตวิทยาลัย

12

ปริ ญญาโท @ 75,000
ปริ ญญาเอก @ 140,000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ @ 50000

ประมาณการ
จานวนนักศึกษา
(คน)
597

ประมาณการรายรับ
(บาท)

อัตราส่ วน
(ร้ อยละ)

28,339,590.00

3.10

264

13,200,000.00

1.44

3,612
35
53

270,900,000.00
4,900,000.00
2,650,000.00

29.63
0.54
0.29

13

เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน

-

200,000,000.00

21.88

14

เงินกูจ้ ากผูร้ ับใบอนุญาต

-

50,000,000.00

5.47

15

รายได้อื่นๆ

-

10,000,000.00

1.10

10,294

914,130,080.00

100.00

รวม
2. การจัดสรรเงินค่ าใช้ จ่าย

ในการจัดสรรเงินเงินค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้แบ่งออกทั้งหมดเป็ น 6 ส่วน คือ
การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆ
2. การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับการพัฒนาบุคลากร
3. การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับเงินลงทุน
4. การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตอบแทนของบุคลากร
5. การจัดสรรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
6. การจัดสรรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายมีดงั ต่อไปนี้
1.

2.1 การจัดสรรค่ าใช้ จ่ายสาหรั บโครงการต่ างๆของหน่ วยงานต่ างๆ

การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่าย
สาหรับโครงการของแต่ละหน่วยงาน โดยได้จดั สรรค่าใช้จ่ายให้กบั โครงการตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะ/หน่ วยงาน

โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

โครงการบริการ
วิชาการ

โครงการพัฒนา
งานวิจัย

โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบัญชี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มงานส่งเสริ มวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนา
กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน
กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศ
กลุ่มงานวิจยั และบริ การวิชาการ
กลุ่มงานบริ หาร
กลุ่มงานอื่นๆ

89,629.00
1,336,700.00
108,900.00
48,700.00
18,000.00
144,800.00
40,480.00
127,800.00
122,260.00
291,500.00
-

144,123.00
47,000.00
37,900.00
12,100.00
191,080.00
47,950.00
373,223.00
102,500.00
-

1,650.00
17,950.00
1,650.00
7,850.00
6,150.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
14,450.00
1,650.00
101,000.00
5,500,000.00
-

67,708.00
236,380.00
110,300.00
42,000.00
63,000.00
21,000.00
9,000.00
68,500.00
18,500.00
42,950.00
774,500.00
-

203,300.00
500,000.00
20,750.00
15,400.00
600.00
103,100.00
6,700.00
47,300.00
25,000.00
17,078,800.00
887,600,000.00
-

รวม

2,328,769.00

955,876.00

5,657,300.00

1,453,838.00

905,600,950.00

รวม
1,650.00
522,710.00
2,121,730.00
285,700.00
124,350.00
82,650.00
359,130.00
202,180.00
590,673.00
292,210.00
460,450.00
774,500.00
17,078,800.00
5,500,000.00
887,600,000.00
915,996,733.00
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2.2 การจัดสรรค่ าใช้ จ่ายสาหรั บการพัฒนาบุคลากร

โดยได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กบั หน่วยงานต่างๆ สาหรับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถมากขึ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

ประมาณค่าใช้ จ่าย(บาท)

1

คณะบริ หารธุรกิจ

600,000.00

2

คณะรัฐศาสตร์

400,000.00

3

คณะนิติศาสตร์

200,000.00

4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

160,000.00

5

คณะศิลปศาสตร์

170,000.00

6

คณะนิเทศศาสตร์

50,000.00

7

คณะพยาบาลศาสตร์

210,000.00

8

คณะบัญชี

180,000.00

9

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

10

บัณฑิตวิทยาลัย

11

กลุ่มงานส่งเสริ มวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

50,000.00

12

กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนา

50,000.00

13

กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน

50,000.00

14

กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศ

50,000.00

15

กลุ่มงานวิจยั และบริ การวิชาการ

50,000.00

16

กลุ่มงานบริ หาร

50,000.00

17

กลุ่มงานอื่นๆ

800,000.00

รวม

2.3 การจัดสรรค่ าใช้ จ่ายสาหรั บเงินลงทุน

80,000.00

50,000.00
3,200,000.00
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รายการ

ลาดับ

ประมาณค่าใช้ จ่าย(บาท)

1

ที่ดิน

84,000,000.00

2

ปรับปรุ งที่ดิน

49,000,000.00

3

อาคาร

4

ค่าตกแต่งภูมิสถาปั ตย์

8,000,000.00

5

สนามกีฬา

2,500,000.00

6

ลานจอดรถ

10,000,000.00

7

ระบบสาธารณูปโภค

10,000,000.00

8

ค่าตกแต่งอาคาร

20,000,000.00

9

ถนน

10,000,000.00

10

ครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์

40,000,000.00

11

หนังสือ

2,000,000.00

12

ยานพาหนะ

5,300,000.00

110,000,000.00

รวม
2.4 การจัดสรรค่ าใช้ จ่ายสาหรั บค่ าตอบแทนของบุคลากร
ลาดับ

รายการ

350,800,000.00

ประมาณค่าใช้ จ่าย(บาท)

1

เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง

117,000,000.00

2

ค่าตอบแทนในการสอบ

1,000,000.00

3

ค่าตอบแทนในการสอน

30,000,000.00

4

ค่าใช้จ่ายในการทาวิจยั

3,500,000.00

5

8,000,000.00

6

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอาจารย์
ค่าตอบแทนการจัดการเรี ยนการสอนโครงการ
บัณฑิตศึกษา

7

ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หารและเจ้าหน้าที่

8

ค่าตอบแทนวิชาชีพ

200,000.00

9

ค่าสวัสดิการบุคลากร

800,000.00

10

ค่าตอบแทนในการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์
รวม

500,000.00
12,000,000.00

50,000,000.00
223,000,000.00
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2.5 การจัดสรรค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่

ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารสถานที่
ค่าบริ การการทาความสะอาด
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าซ่อมแซมอาคาร
รวม

ประมาณค่าใช้ จ่าย(บาท)
8,400,000.00
110,000.00
6,500,000.00
700,000.00
1,900,000.00
17,610,000.00

2.6 การจัดสรรค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ลาดับ
1

รายการ
ทุนการศึกษานักศึกษา

ประมาณค่าใช้ จ่าย(บาท)
117,000,000.00

รวม

117,000,000.00

การจัดสรรเงินค่าใช้ จ่าย

ประมาณการรายจ่ าย(บาท)

สรุปประมาณการรายจ่ าย

2.1การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆ

ร้ อยละ

915,996,733.00

56.28

3,200,000.00

0.20

2.3การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับเงินลงทุน

350,800,000.00

21.55

2.4การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตอบแทนของบุคลากร

223,000,000.00

13.70

17,610,000.00

1.08

2.2การจัดสรรค่าใช้จ่ายสาหรับการพัฒนาบุคลากร

2.5การจัดสรรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
2.6การจัดสรรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
รวม

117,000,000.00
1,627,606,733.00

7.19
100.00
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มติกรรมการสภา รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ
5.5 แผนการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันในสถาบัน/ภายนอกสถาบัน
กาหนดแผนการใช้ทรัพยากรที่สามารถใช้ร่วมกันเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว และให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิตามแผน ได้แก่ อาคารเรี ยน , ห้องปฏิบตั ิการ, ห้องสมุด, หอประชุม, โรงอาหาร,
ยานพาหนะ, Computer, เครื่ องถ่ายเอกสาร, Printer, เครื่ อง Projector, กล้องถ่ายรู ป, เครื่ องโรเนียว,
อาจารย์ ซึ่งมีแผนในการใช้ทรัพยากรร่ วมกันดังนี้
อาคารเรียน อาคารเรี ยนทุกอาคารสามารถใช้เรี ยนร่ วมกันได้โดยให้สลับหมุนเวียนตามความ
เหมาะสม และสามารถให้บุคคลภายนอกมาร่ วมใช้ได้ โดยให้สานักอธิการบดีเป็ นผูเ้ ห็นชอบ
ห้ องปฏิบัติการ ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม โดยให้
ศูนย์เทคโนโลยีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ห้ องสมุด
ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม โดยให้
ศูนย์วทิ ยบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หอประชุม
ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสมให้ใช้ใน
การจัดประชุมในงานต่างๆ งานพิธีการต่างๆ โดยให้สานักอธิการบดีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
โรงอาหาร
ให้บริ การนักศึกษาทุกคณะและให้บริ การบุคคลภายนอก โดยให้สานักอธิการบดี
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ยานพาหนะ ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม โดยให้
สานักอธิการบดีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
Computer
ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม โดยให้
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เครื่องProjector ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม โดยให้
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เครื่องโรเนียว ให้บุคคลภายในและภายนอกได้ใช้ร่วมกันตามความเหมาะสม โดยให้สานัก
อธิการบดีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เครื่องถ่ ายเอกสารให้บุคคลภายในใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม โดยให้สานักอธิการบดีเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
Printer
ให้บุคคลภายในใช้ร่วมกันตามความเหมาะสม โดยให้สานักอธิการบดีเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
กล้ องถ่ ายรู ป ให้บุคคลภายในใช้ร่วมกันตามความเหมาะสม โดยให้สานักอธิการบดีเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
อาจารย์
ให้ทุกคณะสามารถใช้อาจารย์ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม โดยให้คณบดีของแต่
ละคณะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

24
มติกรรมการสภา รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นัดหมายกรรมการสภาทุกท่านพร้อมเพรี ยงกันในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม
2553 ณ สวนอัมพร เวลา 15.00 น. ในงานพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา 2552
ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิ ดประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางจันทนา อินทฉิม)
เลขานุการกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

