
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม 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.     นายธงชัย    ศรีดามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๐.  ดร.จรินทร์    สวนแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๑.  ดร.ถนอม   อินทรก าเนิด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๑๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   อธิการบดี   กรรมการสภา 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม   พิมพ์หนู    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           กรรมการสภา 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน   สุกปลั่ง    ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย

       กรรมการสภา 
๑๕.   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๖.   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๗.   ดร.ชนะศึก   นิชานนท์   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
๑๘.   รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๑.   นายกิตติ    นีรมิตร    ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.    นายวัชรกิติ    วัชโรทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภา 
๒.    ดร.พรชณิตว์   แก้วเนตร   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการสภา 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ดร.วราน ี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๒.    ดร.สุวมาลย ์   ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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๓.    ดร.ภิรด ี   วัชรสินธุ ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
๔.    นางสาวกนกวรรณ   คนซื่อ    ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕.    นายธนภูม ิ   มาประเสริฐ   นิติกร กองกฎหมาย 
๖.    นางสาวนัยรัตน ์    เสมสว่าง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

      และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗.    นางจันทรา    เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  
      ๑.๑  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... 
 
         สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ.... เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อมาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าชี้แจงต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณา เร่งรัด ติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ ในคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.) ก่อนส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.) 
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป นั้น 
   ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... โดยมีมติรั บหลักการวาระแรก และตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จ านวน ๑๕ คน ก าหนดแปรญัตติ ภายใน ๗ วัน ระยะเวลาด าเนินงาน ๖๐ 
วัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องในส่วนต่าง ๆ อาทิความพร้อมทางด้านกฎหมายลูก ซึ่ง
มีประมาณ ๕๐ ฉบับ  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ให้ทราบถึงผลดีและผลเสียและท าความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวซึ่งกลุ่มที่ต้องสื่อสาร ประกอบด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ นักศึกษา และบุคคลภายนอกท่ีมองว่า
มหาวิทยาลัยท าธุรกิจวิชาการอะไร ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ท ารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
    ๒. มหาวิทยาลัยควรศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐรุ่นแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    ๓. ตามท่ีได้มีการอภิปรายในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่ทางรายการได้เชิญนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ร่วมอภิปรายในรายการ ซึ่งประเด็นในการน าเสนอ เป็นการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผลดีและผลเสียในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงควรสื่อสารให้ประชาคมสวนดุสิตได้รับทราบถึงผลดีและผลเสีย และความ
แตกต่างระหว่างการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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    ๔. ในระยะนี้เป็นช่วงที่มีความอ่อนไหว จึงต้องมีการดูแลการใช้สื่อ ให้สื่อออกมาไม่มากและไม่น้อย
จนเกินไป ก็จะท าให้เกิดบรรยากาศของความเข้าใจ เชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วหาก
มีการก ากับ ดูแล การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพและมีความพอดี โดยเฉพาะข้อความทางภาษา ทางเสียง หรือทาง
สื่ออ่ืน ๆ ที่ออกไปต้องมีความชัดเจน  
 ๕. ขอเสนอแนวคิด สิ่งที่ต้องน าเสนอต่อประชาคมภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยควรน าเสนอ
มุมมอง ใน ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี จะเป็นอย่างไร อยู่ในระดับไหนของโลก และต้องการให้นักศึกษาเป็นไปตามปรัชญา
และยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งควรแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมถึงด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยจะ
สร้างสรรค์อะไรให้เกิดข้ึน  
  ๖. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นปากเป็นเสียง ให้กับมหาวิทยาลัย
และจะต้องสังเกตอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน แต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร ในการที่จะท าให้เรื่องเหล่านั้น 
ได้รับความกระจ่าง เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินการ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ และควรตั้งทีมงานเพื่อดูแล
เรื่องดังกล่าวเป็นกรณีเฉพาะอีกด้วย  
  ๗. ขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับความ
สมดุลและวิธีการด าเนินงาน ส่วนไหนเป็นส่วนที่จะต้องเป็นเอกภาพ ระหว่างการบริหารและนโยบาย และผลดี
และผลเสียที่ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวถึง เป็นการเสียเพ่ือจะได้ ไม่ได้เสียเปล่า ตามที่เข้าใจว่าเสียเพราะไม่เข้าใจหรือไม่
รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ส าหรับสิ่งที่เป็นผลดีและผลเสียมี ๓ ประเด็น คือ ๑) มหาวิทยาลัยได้อะไร  ๒) ประชาคมได้
อะไร และ ๓) ใครได้และใครเสียอะไร ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ใช่ประชาคมและไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่เป็นกลุ่มคนที่
ประกอบเป็นประชาคมเขาจะต้องมีส่วนได้เสีย  
  
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด าเนินการเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มาเป็นเวลายาวนาน
พอสมควร ส าหรับการชี้แจงให้ประชาคมได้รับทราบมหาวิทยาลัยด าเนินการมาโดยตลอด และส าหรับร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.... ได้มีการวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต จาก
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาทิ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนั้น ประชาคมสวนดุสิตจะมีส่วนร่วมในแต่ละ
กระบวนการเป็นอย่างมาก รวมถึงมีความเข้าใจมากขึ้น และมหาวิทยาลัย ได้จัดประชาพิจารณ์ ๒ ครั้ง ซึ่งในครั้ง
แรกได้รับเกียรติจากนายยุวรัตน์ กมลเวชช เป็นประธาน และครั้งที่ ๒ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ    
ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ซึ่งได้ชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาคม สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา 
ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส าหรับข้าราชการ ที่มีอยู่จ านวน ๑๔๗ คน มีโอกาสเลือกอยู่สถานะเดิมหรือ
จะเปลี่ยนแปลงสถานะ ซึ่งทุกคนอยู่ในลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล และมีโอกาสในการเลือก
สถานะมากขึ้น ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงและท าความเข้าใจในเรื่องค่าเล่าเรียน การขึ้นค่าเล่าเรียน 
ในเงื่อนไขของระยะเวลาเป็นได้ทุกกรณีแม้ว่าอยู่ในก ากับของรัฐ หรือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
เมื่อถึงเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี ก็สามารถขึ้นค่าเล่าเรียนได้ ซึ่งต้องค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ  
 พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง ของ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งในการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งแรก 
ทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมเป็นที่ปรึกษา และมหาวิทยาลัยก็พบจุดบกพร่อง 
และปัญหาจนกระทั่งได้พูดคุยกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้รับทราบว่าพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบรรทัดฐานของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ก าหนดไว้ว่ามหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ จะใช้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก็ใช้
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หลักเกณฑ์เดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่มีความความแตกต่างกันบ้าง ใน
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา 
พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และนายเฉลิมชัย บุญยะลีพร รณ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวในที่ประชุม สนช. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยกล่าวถึงความจ าเป็น
ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ค่าเล่าเรียนเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการซึ่งไม่มีความแตกต่าง แต่แตกต่างกันที่
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จะมีความขัดแย่ง
กันในบางแห่งแต่ในภาพรวมประสิทธิภาพของการท างานดีขึ้น  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒(๓๖)/๒๕๕๘ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว   
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘  

 
  มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒(๓๖)/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
๓ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  ได้แก่  
สภาวิชาการ โครงการโรงสีข้าว กองคลัง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะน าเสนอรายงานการด าเนินการตามข้อสังเกต         
และข้อเสนอแนะเป็นรายไตรมาสต่อไป 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม            
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
 ที่ประชุมเสนอแนะ ให้หน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงานควรระบุช่วงระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
  
                ๔.๑  การพิจารณารายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ค าสั่งที่ ๔๖๖๐/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณารายชื่อผู้ที่
สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามแบบประวัติการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน ๔ ท่าน  ซึ่งคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน ๓ ท่าน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีเปิดสอนทั้งหมด 
๑๑ สาขาวิชา 
   ที่ประชุมคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรายชื่อ
ผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดดิ์ จ านวน ๑ ท่าน ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์                  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา 
   เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๗ อายุ ๙๐ ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อักษรศาสตร์ อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาการเด็ก จาก
มหาวิทยาลัยมิลส์ (M.A – Child Development, Mills College, California) ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธาน
ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมไทย ออร์ฟ ซูลแวร์ค (Thai Orff Schulwerk 
Association) เป็นองค์กรเพ่ือการศึกษาและพัฒนามนุษย์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง เช่น โรงเรียน
เพลินพัฒนา โรงเรียนจิตตเมตต์ โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก โรงเรียนพิมานวิทย์  โรงเรียนปลูกปัญญา 
(นครราชสีมา) เป็นต้น เป็นอาจารย์พิเศษประจ ามหาวิทยาลัย นักวิชาการอิสระ นักเขียน และนักแปลทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
   ผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีพดีเด่น สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ได้แก่ ร่วมด าเนินรายการเพลงอนุบาล ทางวิทยุสถานี ว.ป.ถ. และ ท.ท.ท. รายการอนุบาลสาธิต ที่สถานี
วิทยุ อ.ส. เป็นผู้ริเริ่มจัดรายการส าหรับเด็กปฐมวัยหลายรายการ อาทิ รายการส าหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบ
สาธิตการสอนในห้องเรียนทางสถานีโทรทัศน์ ท.ท.ท. บางขุนพรหม อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop หรือ On 
– the – Spot – Course) ส าหรับครูประจ าการ ริเริ่มโขนส าหรับเด็กเล็กเป็นแห่งแรก จัดตั้งสมาคมอนุบาล
ศึกษาแห่งประเทศไทยและเป็นนายกคนแรก ริเริ่มการจัดการศึกษาเด็กปัญญาเลิศด้วยการจัดสัมมนาทาง
วิชาการเป็นครั้งแรก โดยได้รับทุนการรับรองจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมพร้อม (Reading Readiness) โดยใช้เกมการศึกษาที่เรียกว่า Didactic Games ที่
โรงเรียนสมประสงค์ ให้แก่ครูประจ าการที่ไม่มีวุฒิทางครูอนุบาล รณรงค์เรื่องความคิดสร้างสรรค์และการฝึกให้
ครูตั้งค าถาม/ ค าสั่งเป็น โดยการใช้การเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือส าคัญจัดอบรมในที่ต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์วิจัยเด็ก
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ก่อนวัยเรียน ภายหลังมีชื่อว่า “ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย” จัดตั้งมูลนิธิ  สมประสงค์ เพ่ือจัดการ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กปกติ และเด็กมีปัญหา และได้แปลหนังสือประวัติเด็กออทิสติกเป็น
ครั้งแรกจากหนังสือชื่อ For the Love of Anne โดยให้ชื่อไทยว่า “อันชนกชนนีนี้รักเจ้า” ซึ่งท าให้ครู พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ได้รู้จักเด็กประเภทนี้ และเริ่มมีการจัดการดูแลเด็กประเภทนี้ อย่างจริงจังและมี
ระบบมากขึ้น 
   ผลงานที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ได้แก่ ริเริ่มท าการ
อบรมครูอนุบาลและประถมรวมถึงพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่  จ.สงขลา และบริเวณใกล้เคียงร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มท าการบ าบัดเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
หลายแห่ง อาทิ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนบ้านฟ้าใส โดยการใช้ยุทธศาสตร์ทางศิลปะปฏิบัติและการ
ละครร่วมกับนาย Maurizio Mistretta ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะละครจากเมืองปิซ่า (Pisa) ประเทศอิตาลีและได้
ด าเนินการขอทุน Asia URBS เพ่ือด าเนินการอย่างต่อเนื่องและตั้งสมาคมร่วมกันชื่อว่า Asia Europe Association 
บ าบัดเด็กและเยาวชนแห่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในบ้านเมตตาและบ้านปรานี โดยความร่วมมือของ
วิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มโครงการบ าบัดและปรับจิตใจผู้ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ ในนาม
ของศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ร่วมกับผู้อ านวยการ อาจารย์อัมพร 
ศรประสิทธิ์) ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรเอ็นจีโอ American Jewish 
Joint Distribution Committee (AJJDC ซึ่งมีอายุ ๙๔ ปี) อบรมครู แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ครูระดับ
อนุบาล และประถม และนักจิตวิทยา ในเขตจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ตเป็นจ านวนเกือบ 
๒๐๐ คน โดยมีวิทยากรจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก คือ อาจารย์นีร่า ชีราน (Nira Shiran-
Mizrahi) อาจารย์ออฟร่า เอลอน (Ofra Ayalon) และแพทย์หญิงกิลลาท ไรช์ (Gillat Raisch) หัวข้อการอบรมคือ 
Training for Treating Trauma & Loss by Creative Body Mind Methods ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน และการอ่านให้กับเด็ก โดยบริจาคสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กหนังสือและต าราทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษเป็นจ านวนมาก 
      การด ารงตนอยู่ในฐานะผู้รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นบุคคล
ต้นแบบทางด้านบุคลิกภาพทางด้านความเป็นครูปฐมวัยและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านของการ
ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และยังได้เคยปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยร่ วมกับศูนย์
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   เหตุผลส าคัญท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

  ๑. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่มีผลงานในระดับชาติและระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

  ๒. เป็นผู้น าทางศึกษาปฐมวัยที่มีคุโนปการณ์ต่อประเทศในหลากหลายสาขาเช่น 
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และการศึกษาของเด็กผู้ด้อยโอกาส  

  ๓. เป็นผู้ที่ท างานอุทิศตนให้กับทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย ตลอดชีวิต
การท างานของอาจารย์ท่านได้ทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังสติปัญญา และทุนทรัพย์ให้กับงานเพ่ื อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ ซึ่งผลงานย้อนหลัง ๔๐ ปี ของอาจารย์ เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
   ๔. เป็นบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันทางด้านการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษาปฐมวัย 

  ๕. เป็นนักวิชาการที่มีบทบาทความทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยเผยแพร่ให้
ประโยชน์กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๗ /๑๕ 
 

  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ วรรค ๒ “ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม” 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
    

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยที่ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกผู้ที่ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ วรรคสอง ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ขณะนี้กรรมการที่เข้าประชุมและอยู่ในที่ประชุม
มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ๒๑ คน ซึ่งคะแนนสองในสามของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม คือ ๑๔ คน และที่
ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๓ คน คือ  

๑. ดร.จักรพรรดิ  วะทา  
๒. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล 

 สรุปผลการลงคะแนน เป็นการลงคะแนนลับมีการลงคะแนนหนึ่งครั้ง โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
เลือก หม่อมดุษฎ ีบริพัตร ณ อยุธยา เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗  
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
ได้แก่ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
 

๔.๒         การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อ
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖
(๑) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
(๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง ๒ คน 
(๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน 
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน ๔ คน 

และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็น เลขานุการ 
   ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการได้มาในส่วนของกรรมการ
ตามข้อ (๒) และ (๓) เรียบร้อยแล้ว  
    



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๘ /๑๕ 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ (๑) และ (๔) และอนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้  
๑. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ (๑) และ (๔) ดังนี้  

(๑) นายนิคม กฤษณรังคุณ    ประธาน  
(๒) นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด   กรรมการ  
(๓) นายนิคม ระวียัน    กรรมการ  
(๔) ดร.จักรพรรดิ วะทา    กรรมการ  
(๕) นายธงชัย ศรีดามา     กรรมการ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ มีรายนามดังต่อไปนี้  

(๑) นายนิคม กฤษณรังคุณ    ประธาน  
(๒) นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด   กรรมการ 
(๓) นายนิคม ระวียัน     กรรมการ 
(๔) ดร.จักรพรรดิ วะทา     กรรมการ 
(๕) นายธงชัย  ศรีดามา     กรรมการ 
(๖) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  กรรมการ     
(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร กรรมการ  
(๘) รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์  กรรมการ  
(๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล กรรมการ  
(๑๐) ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ    เลขานุการ  
และให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 
 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 
      ๔.๓ พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี)  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ด้ วยคณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนดุ สิ ต  
ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘              
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ    
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยศิลปศึกษา รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของวิชาชีพครูศิลปศึกษาและสังคม ในการนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจาก



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๙ /๑๕ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก และผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะเป็น  
ที่เรียบร้อยแล้ว   

ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒(๕)/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘    
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ควรเพิ่มเติมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขตารางงบประมาณรายรับและรายจ่าย รวมถึงรายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
    ๓. มหาวิทยาลัยเคยมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและมีหอศิลป์ เมื่อหลักสูตรอนุมัติควรสานต่อโดยจัดตั้งเป็น
ชุมนุมเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศิลปะและเพ่ือให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
     ๔. ควรเปรียบเทียบคู่แข่งและศึกษาการตลาดเพื่อให้ได้แนวโน้มของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  
  
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองศาสตราจารย์        
ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ใช้วิชาชีพครู ๑๑ มาตรฐาน 
ทั้ง ๒ หลักสูตร ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา ได้ใช้วิชาชีพครู ๑๑ มาตรฐานเช่นเดียวกับ ๒ หลักสูตรข้างต้น จึงต้องมีหน่วยกิตเพ่ิมจาก ๑๕๐ 
หน่วยกิต เป็น ๑๖๘ หน่วยกิต   
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
      ๔.๔ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
ด้วยสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ          

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วนั้น ในการนี้  
หลักสูตรดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.บุรพร ก าบุญ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ณัฐพรรณ ตันติกุล   

ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒(๕)/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๑๐ /๑๕ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพร          
ก าบุญ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพรรณ ตันติกุล   

    
มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพร ก าบุญ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร. ณัฐพรรณ ตันติกุล   

 
     ๔.๕ พิจารณาการขออนุมัติการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๑  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การขออนุมัติการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุส ิต             
ขออนุมัติการให้ปริญญา ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๓ คน ประจ าภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ ่งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั ้ งนี้ 
เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์หัวหิน ที่เปิดภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๗ ในเดือนสิงหาคม ดังนั้นจึงต้องรอผลการเรียน และอีกส่วนหนึ่ง เป็นนักศึกษาที่รอเงินกู้ ก.ย.ศ.  
 ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒(๕)/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
   

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทัง้สิ้นจ านวน ๘๓ คน   
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ควรจัดท าข้อมูลเกณฑ์เฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาโดยอาจแยกตามคณะหรือ
หลักสูตร 
    ๒. ควรจัดท าข้อมูลการอนุมัติให้ปริญญาโดยจ าแนกตามจ านวนภาคการศึกษาที่จบ อาทิ กลุ่มที่ จบ
การศึกษาจ านวน ๗ ภาคเรียน , ๘ ภาคเรียน และ ๑๐ ภาคเรียน เป็นต้น 
 

มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๘๓ คน 
 

  ๔.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การวิจัย พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วย การวิจัย พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๑๑ /๑๕ 
 

    ตามที่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเพ่ือขอด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
เกี่ยวกับการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กองกฎหมายร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การวิจัย พ.ศ. .... ผ่านการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓(๑๔)/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผ่านการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๔)/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่  
๓(๒๔)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๖
(๓๐)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การวิจัย พ.ศ. .... 
 
 มติ  ที่ประชุม อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
     ๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

       
 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี น า เสนอที่ประชุมเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมปฏิบัติการและตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ณ สถานที่ตั้ง เพ่ือติดตามการบริหารงานเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รายงานผลการด าเนินงานและ
น าเสนอแผนการพัฒนาศูนย์การศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การบริการวิชาการและธุรกิจวิชาการ 
และเพ่ือรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป นั้น ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดท าสรุปผลการจัดประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอให้เพ่ิมข้อมูลการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๖๐ พรรษา และพิธีเทศน์มหาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
  ๒. ขอให้แก้ไขเอกสารสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจเยี่ยมศูนย์ หน้า ๑๙ ข้อ ๘ เนื่องจากสรุป
ประเด็นความหมายผิดไปจากท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ควรใช้ข้อความภาษาอังกฤษตามท่ีเสนอแนะไว้ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๑๒ /๑๕ 
 

     ๕.๒ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ -รายจ่าย เงินบ ารุง

การศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเงินบ ารุงการศึกษา จ านวนเงิน 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 านวนเงิน ๑๐๐.๘๐ ล้านบาท 
รวมวงเงินที่จัดสรรทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๔๓๘.๒๑ ล้านบาท  มหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน
เงินทั้งสิ้น ๕๒.๒๖ ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน ๕๐.๘๐ ล้านบาท  นักศึกษากองทุนกู้ยืม 
กรอ./กยศ. จ านวนเงิน ๑.๐๗ ล้านบาท  และเงินบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวนเงิน ๐.๓๙  ล้านบาท) มียอดค้าง
รับจากนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๙.๙๘ ล้านบาท และมีเงินรายรับจากรายได้อ่ืน จ านวน ๔.๙๐ ล้าน
บาท รวมเป็นเงินรายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน ๕๗.๑๖ ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน 
๓๕.๖๙  ล้านบาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๒๑.๔๗ ล้านบาท            

ทั้งนี้  กองคลังได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ ในการประชุมครั้งที่  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และ

เงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

               ๕.๓  รายงานสรุปผลการค านวนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ 
 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานสรุปผลการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กองคลังได้ด าเนินการจัดท า
รายงานบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด วิธีการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้วิธีการค านวณหรือ
เกณฑ์ในการกระจายต้นทุนเพ่ือให้ข้อมูลต้นทุนมีความถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้ 



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๑๓ /๑๕ 
 

 ๑. การปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันและไม่สามารถระบุหน่วยงานได้ชัดเจน 
ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น ใช้การปันส่วน
ค่าใช้จ่ายเข้าหน่วยงานต่าง ๆ โดยค านวณจากจ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ใช้บริการ   
 ๒. การปันส่วนค่าใช้จ่ายของส านักงานกลางศูนย์การศึกษาที่ให้บริการศูนย์การศึกษา
ต่าง ๆ โดยใช้จ านวนบุคลากรของศูนย์การศึกษาแต่ละแห่งในการค านวณเพ่ือปันส่วนค่าใช้จ่ายจากส านักงาน
กลางศูนย์การศึกษาให้ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ 
 ๓. การปันส่วนค่าใช้จ่ายจากศูนย์การศึกษาเข้าสู่คณะต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละศูนย์การศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนหลายคณะ การปันส่วนค่าใช้จ่ายจึงใช้จ านวนนักศึกษาแต่ละคณะของศูนย์การศึกษา  มา
ค านวณหาสัดส่วนเป็นค่าร้อยละ เพ่ือใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละศูนย์การศึกษาเข้าคณะต่าง ๆ 
 ๔. ค่าใช้จ่ายงบกลาง ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส่วนหนึ่งที่ต้องน ามารวมค านวณ
เป็นต้นทุนด้วย ตามหลักเกณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แก่ เงินสมทบและเงินชดเชยข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ า (ยกเว้นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ข้าราชการบ านาญและค่าบ าเหน็จบ านาญต่าง ๆ) 
 ๕. ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗ ได้ค านวณต้นทุนกิจกรรมหน่วยงานสายสนับสนุน 
จ านวน ๑๔ หน่วยงาน  ประกอบด้วย กิจกรรมการด าเนินงานด้านส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมการด าเนินงานด้านส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมด าเนินงานด้านกองกลาง กิจกรรม
ด าเนินงานด้านกองคลัง กิจกรรมด าเนินงานด้านพัสดุ กิจกรรมด าเนินงานด้านกองอาคารสถานที่  กิจกรรม
ด าเนินงานด้านกองนโยบายและแผน กิจกรรมด าเนินงานด้านกองบริหารงานบุคคล กิจกรรมด าเนินงานด้าน 
กองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมด าเนินงานด้านกองกฎหมาย กิจกรรมด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ด าเนินงานด้านยานพาหนะ กิจกรรมด าเนินงานด้านส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรม
ด าเนินงานด้านตรวจสอบภายใน   
 ๖. ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ค านวณต้นทุนผลผลิต ตามกลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยศาสตร์/บัญชี ผลงาน
การให้บริการวิชาการ ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  การจัดการเรียนการสอน
ระดับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 ๗. มหาวิทยาลัย จัดท างบการเงินโดยรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช้ในการด าเนินงานโดยบันทึกบัญชีเงิน
งบประมาณแผ่นดินถือปฏิบัติตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS) ส าหรับเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูปและ
น าข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึกในงบทดลองแบบ บช.๑๑ เข้าระบบ GFMIS  โดยได้มีการน า
ผังบัญชีจากระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูปจับคู่กับผังบัญชีของระบบ GFMIS เพ่ือให้การจัดท างบการเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ๘. มหาวิทยาลัย มีต้นทุนจากประเภทค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งได้รับจากการจัดสรรเงินจากรัฐบาล  เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนเงินบัณฑิต
วิทยาลัย จากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เงินรายได้อ่ืน ได้จากการจัดโครงการ
บริการวิชาการน าส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละโครงการ ค่ายืนยันสิทธิ์ ค่ารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เงิน
พัฒนาการเรียนประถม  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าอาหารและค่าว่ายน้ าของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ เป็นต้น 
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    ทั้งนี้ กองคลังได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
       ๖.๑ หนังสือข่าว SDU Timeline ฉบับประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
  
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หนังสือข่าว SDU Timeline ฉบับ
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดท าหนังสือข่าว SDU Timeline ฉบับประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบหนังสือข่าวดังกล่าว 
 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือข่าว SDU Timeline ฉบับประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
       ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ ๔(๓๘)/
๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสวนดุสิต  
    
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น.  
 
 
 
 



รายงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๗)/๒๕๕๘ วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                              ๑๕ /๑๕ 
 

 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


