
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต... 
      ตามที่ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ท าให้ร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... ซึ่งค้างอยู่ในชัน้ 
สภาผู้แทนราษฎรมีผลชะลอไว้ก่อน และต่อมาภายหลังได้มี
การประกาศแต่งตั้ง คสช. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
และ คสช.ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาหลักการและความจ าเป็นเร่งด่วนของร่างกฎหมายที่
ค้างการพิจารณาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติจากบัญชี
รายชื่อร่างกฎหมาย ซึ่งมีการจัดประเภทกฎหมาย ๓ ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ ๑ เร่งด่วนมาก (ออกประกาศ คสช.) ระยะที่ ๒ 
เร่งด่วนระดับปานกลาง (ตั้ง สนช. มีนายกฯ และ ครม.) และ
ระยะที่ ๓ ไม่เร่งด่วน (จนกว่าจะมีการเลือกตั้งและตั้งรัฐบาล
ถาวร) ต่อมาส านักงานกฤษฎีกาได้ เชิญผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าประชุม เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต พ.ศ....ต่อ คณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ กับ
แนวนโยบายของ คสช. และความจ าเป็นเร่งด่วนของร่าง
กฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติจาก
บัญชีรายชื่อร่างกฎหมายเพ่ือน าเสนอให้ คสช. พิจารณา และ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส านักงานกฤษฎีกา ได้มี
หนังสือให้มหาวิทยาลัยแจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติฯ ตามแนวทางในที่ประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยได้ยืนยันความเห็นดังกล่าวไปใน
วันเดียวกัน ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ รอการพิจารณาจาก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๒ 
เร่งด่วนระดับปานกลาง 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑.๒ หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช๐๑.ว๕๓๕/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเรียนเชิญเข้า
ร่วมงานสัมมนาในโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบัน 
การศึกษา ปี ๒   
      ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ก าหนดจัดโครงการ 
“มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ๒ : ทิศทางและ
กระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคม” ระหว่างวันที่       
๔-๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพ่ือสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และกระบวนการท างานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์
ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอาสาสมัครทั้งจาก
สถาบันและองค์กรในประเทศไทย และกลุ่มประชาคมอาเซียน 
และร่วมกันพัฒนากลไกและระบบสนับสนุน เพ่ือขยายผลสู่การ
สร้างพลเมืองอาสา สมัครเพ่ือสันติภาพของไทยในสังคมและ
ประชาคมอาเซียน 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
    
 

๑.๓ การจัดท าแบบ ถ้วย-ชาม เซรามิค ลายไก่ ภาพวาดโดย ศิลปิน
แห่งชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า 
      ตามที่ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  
พงษ์ด า ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการวาดภาพไก่ เพ่ือใช้เป็นแบบ
ในการจัดท า ถ้วย ชาม ลายไก่ นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดท า ต้นแบบ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน า           
มาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือจัดจ าหน่ายและหากคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยท ่านใด สนใจสามารถสั่งจองได้ที่มหาวิทยาลัย 
     

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๔ ครัวโรงแรมสวนดุสิตเพลส ครัวโฮมเบเกอรี่ และครัวใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับรางวัลร้านอาหารต้นแบบ
มาตรฐานสากล ปี ๒๕๕๗ จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
      ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการครัวอาหาร       
ของไทย ก้าวไกลมาตรฐานสากล นั้น ในการจัดโครงการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ส่งครัวโรงแรมสวนดุสิตเพลส 
ครัวโฮมเบเกอรี่ และครัวใหญ่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และ
ได้รับการประเมินเป็นร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี 
๒๕๕๗ ตามมาตรฐาน GMP in Mass Catering ซึ่งจะมีพิธีมอบ
เกียรติบัตรร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ในวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๗   
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗  
โดยไม่มีการแก้ไข     
 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๓. เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗  
       ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๒๗)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้
แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว ได้แก่ กองกฎหมาย ส านักกิจการพิเศษ ส านักงาน
เลขานุการศูนย์การศึกษา และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ที่ประชุม
มอบหมายให้ปรับปรุงงบประมาณตามวงเงินที่มหาวิทยาลัย
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอ          
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง   
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. หน้าค าน าควรลงลายมือชื่อ ผู้จัดท า และควรระบุ
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน   
   ๒. งบประมาณการด าเนินงานควรเรียงล าดับความส าคัญ  
โดยค านึงถึงพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา  
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
   ๓. รูปภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(หน้าที่ ๔๐) ควรจัดล าดับความส าคัญของระบบต่าง ๆ เพ่ือ         
ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรรงบประมาณ 
   ๔. ในการวิเคราะห์ประเด็นจุดอ่อนด้านบุคลากร บุคลากร        
ที่ตอบแบบสอบถามควรครอบคลุมทุกหน่วยงาน  
   ๕. ควรปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้เพ่ิมขึ้นเนื่องจากเป็น
แผนการด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนเดิม 
       

๔.๒ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖    

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)         
ที่มีผลคะแนนน้อย ได้แก่ สมศ. ๑ , ๔ , ๕ ,๗ และ ๑๔ 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดแผนการด าเนินงานระยะยาว 
โดยเฉพาะในด้านการท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย และ
ควรพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ที่มีศักยภาพในการท าผลงานทางวิชาการ  



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
    ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและ

ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสต่อไป  
   ๓. ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๒ สภาสถาบันก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ซึ่ง
รายละเอียดของผลการด าเนินงานมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการโดยสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดูแลในด้านต่าง ๆ  ควรน าไปเพ่ิมเติมใน
ส่วนของการกระจายอ านาจ จะมีความสอดคล้องมากกว่า   
   ๔. ขอให้ตรวจสอบค าผิด โดยเฉพาะในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีค าผิดเป็น
จ านวนมาก  

 

๔.๓ การพิจารณาเงินกู้เพ่ือการลงทุน ของโครงการความร่วมมือ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ ๒  
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้กู้เงินเพ่ือการลงทุนของโครงการความ
ร่วมมือระหว่ างกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ระยะที่ ๒ จ านวนเงิน ๑๒๐ ล้านบาท ระยะเวลากู้ ๔ ปี 
จากธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ย MLR – ๑.๗๕ % (๕.๒๕%) 
  

๔.๔ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไขเนื้อหาให้
เป็นการน าเสนอแผนที่แสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบของการวิเคราะห์และประมาณ
การงบการเงินล่วงหน้า ๔ ปี โดยน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

๔.๕ การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

๔.๖ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management 
(International Programme) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International Programme) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒ คน ได้แก่  
    ๑. จากเดิม Mr. Michael  Lueck  เปลี่ยนเป็น นางสาว         
กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย  
    ๒. จากเดิม Ms. Jill  Poulston  เปลี่ยนเป็น นายธนาพิชญ์ 
ประเสริฐศรี   

 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔.๗ โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐ หลักสูตร 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ไม่ตรงกับ
ข้อบังคับฯ ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ง ขอให้แนบ
เอกสารที่ถูกต้องไว้ด้วย  
    ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง และสุพรรณบุรี 
จ านวนนักศึกษาเท่ากันแต่มีรายรับ รายจ่ายไม่เท่ากัน 
    ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน ตรวจสอบรายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย และงบด าเนินการ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ซึ่งมีจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายรับ  
    ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง 
สุพรรณบุรี ตรวจสอบงบประมาณรายรับ และรายจ่าย เนื่องจาก
มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ  
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สวนดุสิต 
           ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง  ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้บริการ
งานวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย
แก่หน่วยงานภายนอก โดยมีโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๖ จนถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๓ 
โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ๙๕ 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๖๒ โครงการ และมีการด าเนินการ
ต่อเนื่อง ๑๖ โครงการ 
 

ที่ประชุมมีมตริับทราบ  
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่าควรรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือต่าง ๆ  โดยแยกตาม  Balanced 
Scorecard ซึ่งจะท าให้เห็นภาพขององค์กรทั้ง ๔ มุมมอง อีกทั้ง
ยังเป็นการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

๕.๒ การอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตร
บัณฑิต ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
      ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย
อนุมัติการส าเร็จการศึกษาและการให้ปริญญา ส าหรับ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ส าเร็จการศึกษา 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 



 -๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
การขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น ๖๔๘ คน 
 

 

๕.๓ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี            
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗) 
      ๑. งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์ ๒,๘๐๒ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน ๓๔๓ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ๒,๔๕๙ ล้านบาท และ มีหนี้สินรวม ๖๔๕ ล้าน
บาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน ๓๘๐ ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ๒๖๕  ล้านบาท มหาวิทยาลัยมี
สินทรัพย์สุทธิ ๒,๑๕๗ ล้านบาท  
     ๒. งบรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๖ 
เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีรายได้
สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน ๒๘๓ ล้านบาท โดยมี
รายได้จากการด าเนินงาน ๙๑๙  ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินตามที่วางฎีกา
ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง  ๕๐๙ ล้านบาท และรายได้จาก
แหล่งอ่ืน ๔๑๐ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
๖๓๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓๔๐ 
ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ ๕๕ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ๓๙ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๓ ล้านบาท 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ๑๓๙ ล้านบาท ค่า
สาธารณูปโภค ๕๔ ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย ๖ ล้านบาท 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรผ่านการ
สอบทานจากหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งควร
วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบจากการด าเนินงานในปีที่ผ่าน
มา พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข  
 

๕.๔ สรุปรายงานรายรับ รายจ่าย และค้างช าระเงินบ ารุง
การศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ มิถุนายน  
๒๕๕๗) 
      มหาวิทยาลัย ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๔๑๕.๖๗ ล้านบาท และหักเงินสะสม
ร้อยละ ๒๐ จ านวน ๘๓.๑๓ ล้านบาท คงเหลือจัดสรรทั้งสิ้น 
๓๓๒.๕๔ ล้านบาท และจัดสรรเงินรายได้อ่ืน ๑๒๐ ล้านบาท
และมีรายรับจริ งจากนักศึกษา ๓๕๐.๙๖ ล้ านบาท 
(ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป  ๒๓๒.๒๕ ล้านบาท นักศึกษา
กองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. ๗๘.๑๕  ล้านบาท และเงินบ ารุง
การศึกษาอ่ืน ๆ  ๔๐.๕๖  ล้านบาท) มียอดค้างรับจาก  
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 



 -๗- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
นักศึกษาทั่วไป ๖๑.๘๙ ล้านบาท และมีเงินรายรับจริงจาก
รายได้อ่ืน ๕๙.๒๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๑๐.๒๑ ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายจ่ายจริง ๓๓๒.๘๒ ล้านบาท ดังนั้น
ผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๗๗.๓๙  
ล้านบาท 
 

 

๕.๕รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗) 
      ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จ านวน 
๗๒๗.๑๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน ๔๗๐.๔๐ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๙ ซึ่ งต่ ากว่ าเป้ าหมายที่
กระทรวงการคลังก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑ ในส่วนของ
งบลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน ๑๔๙.๙๑ ล้านบาท มีผลการ
เบิกจ่าย จ านวน ๑๐๕.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๙ 
ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรสูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ 
      ๒.  เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับจัดสรร จ านวน ๓๓๒.๕๔ 
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน ๒๘๐.๘๕ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๘๔.๔๖ ของเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร 
เป้าหมายมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ร้อยละ ๗๗.๐๐ ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๖          
     ๓.  เงินรายได้อ่ืน ได้รับจัดสรร จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท                
มีผลการเบิกจ่ายจ านวน ๕๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๓๑ ของเงินรายได้ อ่ืนที่ ได้ รับจัดสรร เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ร้อยละ ๑๓.๐๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๑ 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๕.๖ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไตรมาส ๓ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๕๗) กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. กองทุน
สะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. 
ส านักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ๓. งบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย หมายเหตุประกอบรายงาน
การเงิน และงบกระแสเงินสด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๗) 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 



 -๘- 

๖. เรื่องอ่ืน ๆ    
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๘

(๒๙)/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 

 

   

 

 

 

                                                                             (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                                          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามต ิ
 
 
 


