
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
_______________ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑.๑ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   

สกลมหา สังฆปริณายก ( เจริญ สุวฑฺฒโน) 
ส้ินพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖   
เวลา ๑๙.๓๐ น.   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และประธานที่ประชุมกล่าวเชิญ
คณะกรรมการ ร่วมยืนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระ
ญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(เจรญิ สุวฑฺฒโน) 
 

๑.๒ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่ อง แต่ งตั้ ง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายจรินทร์ สวน
แก้ว ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการ
น้ี ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ได้มีหนังสือขอลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และแต่งตั้ง คณะกรรมการสรร
หา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ส่ง เสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 

๑.๓  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว๙๙๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือชะลอการเปิด
หลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 

 

ที่ประชุมมีมติรบัทราบ 

๑.๔ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต พ.ศ. ....ด้วย ได้มีหนังสือจากส านักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เชิญมหาวิทยาลัยเข้า
ช้ีแจงและให้ความเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ 
ต่อคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมาย เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.   
ณ อาคารรัฐสภา ๓ รัฐสภา ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ เข้า
ร่วมช้ีแจงเรียบร้อยแล้ว  และมีก าหนดการเข้าช้ีแจง
ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
(วิปรัฐบาล) ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อไป 

 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 



 ๒ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดท าการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 

ที่ประชุมมีมติรบัทราบ 

๑.๖ หนังสือสถาบันคลังสมอง ที่ สคช๐๑.ว๙๓๗/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอ
เชิญเข้าร่วม งานสัมนาโครงการ “มหกรรมจิต
อาสาในสถาบัน การศึกษา ปี ๒ 

 

ที่ประชุมมีมติรบัทราบ 
 

๑.๗  รายงานผลการด า เนินงานของส า นักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๕ 

 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 

๑. รายงานผลการด าเนินงานที่น าเสนอในรูปแบบ 
EdPEx เป็นการน าเสนอที่ดี จึงควรเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ต่างๆ รับทราบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

๒. ลักษณะการส่ือสารของส านักงานอธิการบดี ที่
เป็นลักษณะการส่ือสารทางเดียว ควรพัฒนาให้เป็นการ
ส่ือสารสองทาง 

๓. ควรน ารายละเอียดตัว ช้ีวัดและเกณฑ์การ
ประเมินเพิ่มเติมในภาคผนวก 

๔. ควรแจ้งหน่วยงานที่มีคะแนนเฉล่ียของผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการต่ ากว่าเป้าหมาย 
เพื่อให้หน่วยงานรับทราบและปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป 
  

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ 
 

ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/
๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข  

๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖   

 
 

ที่ประชุมมีมติรบัทราบ  

๓.๒ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ความเห็นชอบ น า (ร่าง) 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็นวาระสืบเน่ืองใน
การประชุมครั้งต่อไป โดยมีสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรจัดท าข้อมูลสรุปเน้ือหาที่ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อความสะดวกในการพิจารณา 

 



 ๓ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 ๒. ควรเพิ่มเติมภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม เน่ืองจากข้อมูลที่น าเสนอยังมีเน้ือหาน้อย  
๓.  ควรน าเสนอตัวเลขของค่าเป้าหมายและการเพิ่ม

ระดับของค่าเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ แผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๗-

๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแผนอัตราก าลังสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี 
(๒๕๕๗-๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

๔.๒ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการ 
      สภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปี  
      พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือนแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 

๔.๓  ห ลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเหน็ชอบ การถอนวาระ เน่ืองจาก
มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ันเพื่อ
ความสมบูรณ์ของหลักสูตร จึงต้องมีการปรับปรุงเน้ือหา
ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 
 

๔.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเหน็ชอบ การถอนวาระ เน่ืองจาก
มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ันเพื่อ
ความสมบูรณ์ของหลักสูตร จึงต้องมีการปรับปรุงเน้ือหา
ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 
 

๔.๕ ห ลักสูตร ศิลปศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต โดยมีสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบคุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก และสถาบันที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
 

๔.๖ หลักสูตรอบรม โครงการอบรมระยะส้ันหลักสูตร
เทคโนโลยีการจัดการเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต กับจั งหวั ด
นครนายก 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ หลักสูตรอบรม โครงการอบรมระยะ
ส้ันหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับจังหวัดนครนายก โดยมี
สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 



 ๔ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 ๑. หน่วยการเรียนที่ ๑๒ “ธรรมะ” ควรเปล่ียนเป็น

ค าว่า “คุณธรรมจริยธรรม” 
๒. หน้า ๔ ข้อ ๒ ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่าที่ไม่ได้จ่าย

จริง In Kind ให้ตัดข้อความ “ค่าตอบแทนอาจารย์ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท” 

๓. ควรเพิ่มเติมเน้ือหารายวิชาที่เก่ียวกับการเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่และการพัฒนาคุณภาพข้าว ซ่ึงจะท าให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์และสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตข้าวได้ 

๔. ควรประชาสัมพันธ์และต่อยอดโครงการให้
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

 

๔.๗ การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร 

ที่ประชุมมีมติ  ให้ความเห็นชอบ การขอเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร เพื่อ
เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
ดังต่อไปน้ี 

 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาการ 
และการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ จาก
เดิม  อาจาร ย์พรดารา   เขตต์ทองค า  เปลี่ ยน เป็น  
อาจารย์เบญจรัตน์  ประพฤทธิ์ตระกูล 

 ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  จ านวน ๒ ราย คือ จาก
เดิม อาจารย์ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย เปลี่ยนเป็น อาจารย์
บุญสม พิมพ์หนู และจากเดิม อาจารย์ธนภัทร  ปัจฉิมม์ 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ  

๓. หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ จ านวน ๒ ราย คือ  จากเดิม อาจารย์อัมรัตน์      
วะสมบัติ เปลี่ยนเป็น อาจารย์กิตติ  นีรมิตร และจาก
เดิม อาจารย์ขวัญฤทัย  ศิริพัฒนโกศล เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์พีร์ พวงมะลิด 

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ จ านวน ๒ ราย คือ  จากเดิม   
รองศาสตราจารย์วิจิตรา ประเสริฐธรรม  เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์ศุภวรรณ  อภิชาติไตรสรณ์ และ จากเดิม 
อาจารย์สมธีราภ์ พรมศิริ เปลี่ยนเป็น อาจารย์คะนึง 
จารุพงษ์ 

  
 



 ๕ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 ๕. ห ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔  จากเดิม อาจารย์ 
จิรานุช โสภา เปลี่ยนเป็น อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ  

๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (หลักสูตร๕ ปี)  
จากเดิม อาจารย์ณัฐวรดา มณีรัตน์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์  
นงเยาว์ นุชนารถ   

๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๕ 
ป)ี จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารยา สุขวงศ์  เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์วิชัย    
พานิชย์สวย และ จากเดิม อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน  
เปลี่ยนเป็น อาจารย์ชนิดา  น้อยไม้ 

    ๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๐  ณ       
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ านวน ๒ ราย คือ จากเดิม 
อาจารย์บุษริน วงศ์วัฒนา เปลี่ยนเป็น อาจารย์ฐาปนะ      
แตงจุ้ ย และจากเดิ ม อาจาร ย์นภาพร จั นทร์ ฉาย  
เปลี่ยนเป็น อาจารย์วรปรัชญ์  โยเหลา 

๙. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน ๓ 
ราย คือ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา ดวงภุมเมศ 
เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานะวัฒนา  สุขวงศ์ จาก
เดิม อาจารย์ชมพูนุช จิตติถาวร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ภูชิตต์   
ภูริปาณิก และจากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา        
ตันสุวรรณนนท์ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  
ปาลโมกข์ 
   ๑๐. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  จ านวน ๓ ราย คือ  
จากเดิม อาจารย์รุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์สรพล จิระสวัสดิ์ จากเดิม อาจารย์ณัฐพัชร  สาย
เสนา เปลี่ยนเป็น อาจารย์สิทธิพร  เอ่ียมเสน และจากเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ บัวกันต์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์
วนิดา อัญชลีวิทยกุล 
 

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ รายงานการป ฏิบัติห น้าที่ ของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ที่ประชุมมีมติรบัทราบ รายงานการปฏิบัตหิน้าที่ของ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังน้ี 

 



 ๖ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 ๑. แนวทางการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานใน

ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒. สรุปบันทึกความเข้า ใจ (MOU) ระหว่า ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต  กับ มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานในต่างประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ปัจจุบัน) 

๓. สรุปการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมของ
หน่วยงานต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

๕.๒ รายงานการอนุมัติส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประ กา ศ นียบั ตร บัณฑิตวิ ชา ชีพครู  ที่ มี
ระยะเวลาศึกษาเกิน ๓ ปี 

ที่ป ระ ชุมมีมติรับทราบ  รายงานการอนุมัติส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีะยะเวลา
ศึกษาเกิน ๓ ปี จ านวน ๖ คน ดังต่อไปน้ี 

    ๑. นางสาวเปรมจิตร์  ชัยล้ินฟ้า รหัส ๕๒๓๑๕๐๐๑๔๐๓ 
   ๒. นางเตือนใจ เย็นละม่อม      รหัส ๕๒๓๑๕๐๐๑๔๑๗ 
   ๓. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล   รหัส ๕๒๓๑๕๐๐๒๓๐๔ 
   ๔. นางสาวนฤมล  พึ่งรัตน์        รหัส ๕๒๔๔๕๐๐๑๒๒๔ 
   ๕. นายสมเกียรติ  ผู้อุตส่าห์      รหัส ๕๒๖๙๕๐๐๑๓๐๙ 
   ๖. นางสาวรัตติกาล  แข็งการ    รหัส ๕๒๘๓๕๐๐๒๓๑๒ 
 

๕.๓ สรุปรายรับ -รายจ่าย เงินบ า รุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔      
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุง
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) โดยมีจ านวน
เงินจัดสรรทั้งส้ิน ๓๙๕.๒๗ ล้านบาท มีรายรับจริง เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน ๔๕๘.๙๑ ล้านบาท และมียอดค้างรับ
จ านวนเงินทั้งส้ิน ๒๙.๕๑ ล้านบาท มียอดรายจ่ายจริง 
จ านวนเงิน ๓๗๒.๘๘ ล้านบาท และมีการกันเงินเหล่ือม
ปี สมทบส่ิงก่อสร้าง จ านวนเงิน ๒๒.๓๙ ล้านบาท ดังน้ัน 
ผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน 
๖๓.๖๔ ล้านบาท 
 

๕.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ 
(ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖) 

ที่ป ระ ชุมมีมติรับทราบ  รายงานผลการ เบิกจ่ าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖) ดังน้ี 

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรวงเงิน 
๖๘๒.๘๑ ล้านบาท ไตรมาส ๔ มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน 
๕๙๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ งบลงทุน 
ได้รับจัดสรรวงเงิน ๒๐๘.๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย
วงเงิน ๑๕๗.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๙  
 

 



 ๗ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 ๒. เงินบ า รุ ง การศึกษา  ได้ รับจัด สรรวง เงิ น 

๓๙๕.๒๗ ล้านบาท ไตรมาส ๔ มีผลการเบิกจ่ายวงเงิน 
๓๗๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ 

 

๕.๕  รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาแนวทาง
สอด แทรกความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใน
การจัดการ เรียนการสอนและโครงการทูต
วัฒนธรรมอา เซียน มหาวิทยา ลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต (SDU ASEAN Ambassador) 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาแนวทางสอดแทรกความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนและโครงการทูตวัฒนธรรม
อาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (SDU ASEAN 
Ambassador) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความเป็นสากลของ
หลักสูตร และพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การป ฏิบัติ งานของคณาจาร ย์และการ เรียนรู้ของ
นักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๕.๖ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ 
(กรกฎาคม-กันยายน) 

ที่ประ ชุมมีมติรับทราบ รายงานผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) ดังน้ี 

๑. ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๙ หน่วยงาน 

๒. ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานสายวิชาการ จ านวน ๙ หน่วยงาน 

๓. ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของโรง
น้ าดื่มดุสิตา สังกัดโรงเรียนการเรือน 

 ๔. ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยบ่มเพา ะ
วิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖) 

๕. ตรวจสอบเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๖. ตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๗. ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖.  เรื่องอื่น ๆ    
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 

๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                             เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

  
 
 
 
 


