
 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่  ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายกสภา 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔.   ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๖. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙. ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐.   นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๑.   นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา  
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์   จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 
๑๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๗. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรเสริญ อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๐. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๒/๒๒ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๒.    รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
๓.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๔.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๕. ดร.สวุมาลย์   มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๖.  ดร.วนิดา  อญัชลีวิทยากลุ ผู้อ านวยการสถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม  
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บญุสม พิมพ์หน ู ประธานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงษ์  ลีลากิจไพศาล  ประธานหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ 
๙. อาจารย์จตพุล  ดวงจิตร อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์อานภุาพ  รักษ์สวุรรณ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๑.  อาจารย์เขมขนิษฐ์   แสนยะนนัท์ธนะ  ประธานหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒.  อาจารย์ก่ิงกาญจน์  ทองงอก อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓. นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

   ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๔. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

                 ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

         สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
สถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็น
หนว่ยงานสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน มีพนัธกิจ  ในการสง่เสริมความรู้และทกัษะภาษาตา่งประเทศ 
ตลอดจนการท านบุ ารุงเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ให้กบั นกัศกึษา อาจารย์ บคุลากรของมหาวิทยาลยั และ
ประชาชนทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบนัภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการ/



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๓/๒๒ 
 

กิจกรรม ทัง้ในด้านภาษา ด้านศิลปวฒันธรรม และโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพในการ
ปฏิบตังิานให้กบับคุลากรในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตามกลยทุธ์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลยั รวม
ทัง้สิน้ ๒๕ โครงการ/กิจกรรม สถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม จงึขอน าเสนอผลการด าเนินงานดงักล่าว 
รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการพฒันาการด าเนินงานและโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอ่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

   

     จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานสถาบนัภาษา 
ศลิปะและวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทัง้ขอรับฟังความคดิเห็นจากท่ีประชมุ  
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ   
ดร.วนิดา  อัญชลีวิทยกุล ผู้ อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม น าเสนอผลการ

ด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 ๑. บริบทองค์กร สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม มีภารกิจหลกัในการให้บริการวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป การ
บริหารงานของสถาบันภาษาฯ แบ่งงานออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ              
๒) กลุ่มงานนโยบายและแผน ๓) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ ๔) กลุ่มงาน
สง่เสริมและพฒันาศลิปวฒันธรรม 
 ๒. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  กลยุทธ์ ท่ี  ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการท่ีสอดคล้องตาม              
กลยุทธ์ท่ี ๑ การพฒันาทกัษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้กบัประชาชนทัว่ไป ได้แก่ โครงการอบรม
ภาษาตา่งประเทศ โครงการบริการจดัสอบ TOEIC และโครงการจดัตัง้ศนูย์การแปล 
  กลยุทธ์ ท่ี  ๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษให้แก่นกัศกึษาและบคุลากร ได้แก่ โครงการอบรมการใช้ภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษาสาขาท่ี
เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้ปฏิบตัิงานเลขานุการ และโครงการพฒันาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ โครงการบริการจดัสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทอ่งเท่ียวและบริการและนกัศกึษาศนูย์หวัหิน  ฯลฯ 
  กลยุทธ์ท่ี ๓ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีศิลปวฒันธรรม ได้แก่ โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะประดิษฐ์ โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์
การใช้ภาษาไทย โครงการสร้างเครือขา่ยและค้นหาคนต้นแบบสวนดสุิต คิดดี ท าดี ฯลฯ  
  กลยุทธ์ท่ี ๔ สถาบนัภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของบคุลากรในหน่วยงาน ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การด าเนินงาน



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๔/๒๒ 
 

ประกนัคณุภาพ โครงการพฒันาเว็บไซด์ของสถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม กิจกรรมการศกึษาดูงาน
ด้านภาษาและด้านศิลปวฒันธรรม การจดัประชมุเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและพฒันาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังิานของบคุลากรในหนว่ยงาน  
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ๑. ด้านบคุลากร 

      ๑.๑  จ านวนนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านภาษาตา่งประเทศมีไมเ่พียงพอ 
      ๑.๒ บคุลากรในกลุม่ภาษาและกลุม่ศลิปะวฒันธรรมมีสถานท่ีท างานแยกสว่นกนั 
      ๑.๓ จ านวนของบคุลากรสายวิชาการท่ีเข้ารับการอบรมไมค่รบตามเป้าหมาย 

  ๒. ด้านสถานท่ี 
      ๒.๑ สถานท่ีปฏิบตังิานไมเ่พียงพอส าหรับบคุลากรท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 
                      ๒.๒ ไมมี่สถานท่ีในการจดัอบรมหรือจดักิจกรรมพฒันาทกัษะทางด้านภาษาท่ี 

เป็นของหน่วยงานโดยตรง 
  แนวทางการพัฒนาการด า เนินงานของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ๑. จดัท าแผนกลยทุธ์ของสถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม 
      ๒. ปรับเปล่ียนแนวทางในการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัศกึษาและบคุลากร 

๓. ด าเนินงานวิจยัเพ่ือพฒันาข้อสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ 
๔. มุง่เน้นการสร้างเครือขา่ยการด าเนินงานทางด้านศลิปวฒันธรรม 
๕. มุง่เน้นการสร้างความรู้และการจดัท าฐานข้อมลูทางด้านศลิปวฒันธรรม 
๖. มุง่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นกัศกึษา อาจารย์ และบคุลากรในเร่ือง

วฒันธรรมองค์กร 
 

การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ควรเพิ่มจ านวนนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านภาษาตา่งประเทศ ประจ าสถาบนัภาษา 
ศลิปะและวฒันธรรม 
 ๒. การใช้สถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนและการอบรมมีการจดัสรรอยา่งไร 
 ๓. ควรน าเสนอเพิ่มเตมิในสว่นของผลการปฏิบตัิงาน โดยแยกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) งานประจ าท่ี
เป็นไปตามเป้าประสงค์ ควรน าเสนอในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพ่ือความชดัเจนยิ่งขึน้  ๒) งานเชิงรุก
เพิ่มเติม เช่น การด าเนินงานร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๓) การรายงานผลเชิง
ผลสมัฤทธ์ิจากการประเมินของ กพร. สกอ. สมศ. 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๕/๒๒ 
 

 ๔. ขอช่ืนชมสถาบันภาษาฯ เน่ืองจากมีจ านวนบุคลากรน้อยแต่มีการด าเนินโครงการถึง ๒๕ 
โครงการ และเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้เป็นหน่วยงานท่ี
สามารถหารายได้ให้กบัมหาวิทยาลยัอีกด้วย  
 ๕. ปัจจบุนัจะพบปัญหาในเร่ืองการใช้ภาษาไทย จึงขอให้มีการฟืน้ฟูและส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
ให้มีความถกูต้องและเหมาะสมด้วย เชน่ มีการรณรงค์ให้ใช้ภาษาไทยอยา่งถกูต้อง เป็นต้น 
 ๖. ควรให้ความส าคัญในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นด้านการศึกษา การพัฒนาและ                 
การอนรัุกษ์ ซึง่อาจด าเนินการกบัชมุชนตา่ง ๆ ใกล้กบัมหาวิทยาลยั  
 ๗. ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่า ไม่ได้มีการเบิกจ่าย งบด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ร้อยละ ๑๗  และงบด าเนินงานด้านภาษา ร้อยละ ๓๐ เน่ืองจากสาเหตุใด และมีการ
ด าเนิน โครงการ/กิจกรรม ท่ีระบไุว้ในแผนกิจกรรม ครบถ้วนหรือไม ่
 ๘. ควรมีการพฒันาและปรับปรุงหากมีการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามแผนกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 

 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีชีแ้จงเพิ่มเติมว่า สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม จะด าเนินงานตามประเพณีต่าง ๆ จะมี
ต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี มีการจดัท าน า้อบเพ่ือจ าหน่ายโดยปรับปรุงน า้อบให้มีกลิ่นต่าง ๆ อาทิ กลิ่นกุหลาบ 
กลิ่นมะลิ และในส่วนของสถาบนัภาษาฯ งานแรกของสถาบันภาษานัน้คือการทดสอบนักศึกษาซึ่ง
นกัศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือแยกกลุ่มการเรียนรายวิชาพืน้ฐาน ในรายวิชาพืน้ฐาน
หลกัสตูรท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาบงัคบัจะมี ๒ กลุ่ม และมีการอบรมภาษาองักฤษให้กบั
นกัศกึษาใหมท่กุคนซึง่เป็นข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการสอบตามปกติของ
หลกัสูตรภาษาองักฤษจะมีอาจารย์จากสถาบนัภาษาฯ ไปช่วยสอนเสริมในบางส่วน และจดัท าหลกัสูตร
การสอบ TOEFL และ TOEIC เน่ืองจากอตุสาหกรรมการบริการทกุประเภทจะต้องผ่านการสอบ TOEIC             
ไมน้่อยกวา่ ๖๐๐ คะแนน นอกจากนัน้ยงัมีการอบรมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าท่ี  
 บคุลากรของสถาบนัภาษาฯ นัน้มีเพียงพอเน่ืองจากมีการท างานร่วมกนัระหว่างสถาบนัภาษาและ
หลกัสตูร ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านภาษาเพียงแตย่งัขาดการเช่ือมโยงการท างานร่วมกนัจึงท าให้เห็นว่า
ยังขาดแคลนบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศและมีพืน้ฐาน
ภาษาตา่งประเทศท่ีดีเป็นจ านวนมากซึง่สามารถท างานร่วมกบัสถาบนัภาษาฯ ได้อยา่งเป็นอยา่งดี 
 สถานท่ีท่ีใช้ในการอบรมหรือจัดการเรียนการสอนนัน้มีเพียงพอ เพียงแต่อาจารย์ผู้ สอนมักจะ           
จดัพืน้ท่ีในการสอนใกล้กับตนเองมากท่ีสุด  ซึ่งพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นมาก ตรงกัน
ข้ามกับพืน้ท่ีท่ีอยู่ไกลก็จะไม่หนาแน่น ซึ่งผู้ สอนสามารถเดินทางไปสอนได้ หรือการใช้พืน้ท่ีในการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ ในวนัหยดุนัน้ก็สามารถกระจายไปใช้พืน้ท่ีในสว่นของศนูย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้อีก 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๖/๒๒ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กล่าว
เพิ่มเติมว่า คณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีรองรับการด าเนินงานของสถาบนัภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีแผนจะด าเนินการให้สถาบันภาษาฯ เป็นศูนย์ทดสอบภาษาไทย โดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ร่วมกบัสภาการศกึษา ในการจดัท าหลกัสตูรภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย 
เพ่ือทดสอบศกัยภาพทางด้านภาษาไทยส าหรับชาวตา่งชาต ิ
  ดร.วนิดา  อญัชลีวิทยกุล ผู้อ านวยการสถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม กล่าวชีแ้จงว่า 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถาบนัภาษาฯ ได้ด าเนินการครบถ้วนตามแผนกิจกรรมท่ีวางไว้ และในส่วน
ของงบประมาณแผ่นดิน ท่ีไม่ได้เบิกจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ ๓๐ นัน้ เน่ืองจากบคุลากรท่ีอบรมทางด้านภาษา
มีจ านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  และในส่วนของงานด้าน
ศลิปวฒันธรรมมีงบประมาณแผน่ดนิเหลือร้อยละ ๑๗ เน่ืองจากเป็นการประมาณการท่ีผิดพลาด 
 

 มต ิท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๑.๒ การจัดโครงการสวนดุสิต ย้อนยุคเร่ืองราวและแฟช่ัน  
 “กาลครัง้หน่ึง.. ณ ถิ่นนี ้เฟ่ืองฟ้าขจร”  
 

   สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การจัดโครงการสวนดุสิต 
ย้อนยคุเร่ืองราวและแฟชัน่ “กาลครัง้หนึง่.. ณ ถ่ินนี ้เฟ่ืองฟ้าขจร” โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั สมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดสุิต และสมาคมศิษย์สวนดสุิต ได้ก าหนด จดังานโครงการ
สวนดสุิตย้อนยุค เร่ืองราวและแฟชัน่ “กาลครัง้หนึ่ง... ณ ถ่ินนี ้เฟ่ืองฟ้าขจร” พบกับการเดินแฟชัน่โชว์  
ย้อนยคุ และการแสดงสดุอลงัการย้อนวนัวานไปกบัสวนดสุิต  ในวนัอาทิตย์ท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ตัง้แต่
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต บตัรราคา ๑,๐๐๐ บาท  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การจัดโครงการสวนดุสิต ย้อนยุค
เร่ืองราวและแฟชัน่  “กาลครัง้หนึง่.. ณ ถ่ินนี ้เฟ่ืองฟ้าขจร”  
 

 มต ิท่ีประชมุรับทราบ  
 

 ประธานท่ีประชุม มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว  แจ้งเร่ือง สรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี ๓๘ “จามจรีุเกมส์” 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๗/๒๒ 
 

 ๑.๓ สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี ๓๘ 
  “จามจุรีเกมส์ ” 
 

   สรุปเร่ือง รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาน าเสนอท่ี
ประชมุเร่ือง สรุปผลการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี ๓๘  “จามจุรีเกมส์ “ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
  ด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้เข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ท่ี ๓๘  “จามจรีุเกมส์” ระหว่างวนัท่ี ๑๕ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต ได้รับเหรียญรางวลัอยู่ในอนัดบัท่ี ๑๐  โดยมีเหรียญรางวลั จ านวน ๓๒ เหรียญ จ าแนกเป็น ๑๓ 
เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๑๓ เหรียญทองแดง  
 

 มต ิท่ีประชมุรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ 
เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดสุิตนัน้ ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  
 

  มติ  ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓            
เม่ือวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข ดงันี ้
  ๑. หน้า ๑๓/๑๔ วรรคท่ี ๕ สรุปผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนลบัมีการลงคะแนน
หนึง่ครัง้ และรายช่ือท่ีเรียงตามล าดบัคะแนน มีดงันี…้.. ให้แก้ไขเป็น  
  สรุปผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนลับมีการลงคะแนนหนึ่งครัง้ ผลคะแนน                  
มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 ๑.  พระครูปภสัสรวรพินิจ (พระไพโรจน์) ฉายา ปภสฺสโร  ได้รับคะแนน      ๑๗ คะแนน                   
            ๒.  ศาสตราจารย์จิน ย ู                                    ได้รับคะแนน      ๑๘ คะแนน 

     ผลคะแนนได้คะแนนเกินกวา่คร่ึง 

  
 

 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๘/๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

  ๓.๑ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ครัง้ที่  ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และครัง้ที่  ๑๓(๒๗)/
๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

  สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ืองรายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ
ครัง้ท่ี ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  ๑๒ 
(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นัน้ ในการนี ้
ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี ้
   การประชุม ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จ านวน ๗ 
หนว่ยงาน หนว่ยงานท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ 
   ๑. ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี ๒๕๕๓ ตามบันทึกข้อความด าเนินการตามข้อเสนอแนะ                 
ท่ี สวท ๑๔๓/๒๕๔๔ ลงวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
   ๒. ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร          
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๓ ทัง้นี ้ทางส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย              
ได้ขออนุมตัิงบประมาณในการอบรมสมัมนา ตามบนัทึกข้อความเลขท่ี ๔/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๔ และได้ประสานงานกบัสถาบนัคลงัสมอง ส่งรายช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ แทนคณาจารย์ เข้าร่วมอบรม รุ่นท่ี ๓ และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.พรรณี สวนเพลง เข้าร่วมอบรม รุ่นท่ี ๔ และสรุปประเดน็ส าคญัแจ้งให้สภามหาวิทยาลยัทราบตอ่ไป 
   ๓. เลขานกุารสภาวิชาการ ดงันี ้
    ๑) การขออนุมัติเล่ือนเวลาเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   
    ๒) พิจารณาอาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้าง และพนกังานมหาวิทยาลยั
ต าแหน่งอาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธี
ปกต ิตามบนัทกึข้อความด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ท่ี ศก ๒๙๙/๒๕๔๔ ลงวนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๙/๒๒ 
 

   ๔. กองนโยบายและแผนเ ร่ือง  ( ร่าง)  รายงานการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามบันทึกข้อความด าเนินการ                
ตามข้อเสนอแนะท่ี กผ ๒๘/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
   ๕. กองบริหารงานบุคคล เร่ือง การพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดบั ๙ ของนางสาวนริศา ค าแก่น ตามบนัทึกข้อความ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ท่ี กบ ๑๐๔/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
   ๖. กองกฎหมาย  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ.....  
และ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ....              
ได้น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามเรียบร้อยแล้ว 
  หนว่ยงานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ได้แก่ 
   ๗. ฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เร่ือง สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัในโอกาสเย่ียมชมศนูย์การศกึษา ศนูย์ตรัง 
      

  การประชุม ครัง้ท่ี ๑๓(๒๗)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ จ านวน ๒ 
หน่วยงาน หน่วยงานท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ กองบริหารงานบุคคล เร่ือง แบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  และ สรุปแผนอตัราก าลังสายผู้สอนระยะ           
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗) ตามบนัทึกข้อความด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ท่ี กบ ๑๐๕/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
  หนว่ยงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ กองกฎหมาย เร่ือง  (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย สภาวิชาการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ... และ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดสุิต วา่ด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ อย่างอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ. .... 
   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั  ครัง้ท่ี ๑๒(๒๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๑๓(๒๗)/
๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
 

 มต ิท่ีประชมุรับทราบ  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๑๐/๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

                 ๔.๑ การพจิารณารายช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์   
   ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพิ่มเตมิ) 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณารายช่ือบุคคล                     
ท่ีสมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพิ่มเตมิ) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
  ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ท่ี ๗๓๘๙/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นัน้ 
คณะกรรมการปริญญากิตติมศกัดิ์  จึงขอเสนอผู้ ท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ (เพิ่มเติม) จ านวน ๑ 
ราย โดยการพิจารณานัน้เป็นไปตามตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การให้ปริญญา
กิตตมิศกัดิ ์พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๖ บคุคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ ต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรม
และมีผลงานท่ีเป็นคณุปูการตอ่สว่นรวม สมควรแก่ปริญญานัน้ ๆ และมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ ดงันี  ้
  (๑) มีผลงานทางวิชาการหรือมีความเช่ียวชาญพิเศษในวิชาชีพระดบัดีเดน่ ใน
สาขาวิชาการท่ีมีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 
  (๒) ท าคณุประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม เป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง 
  (๓) ด ารงตนอยูใ่นฐานะผู้ รักษาจารีตประเพณี และวฒันธรรมอนันีง้าม 
  จากผลงานและคณุสมบตัิความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คณะกรรมการ
ปริญญากิตติมศกัดิ ์ จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอรายช่ือผู้ ท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ (เพิ่มเติม) 
จ านวน ๑ ราย คือ ร้อยเอกกฤช  คัมภีรญาณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาวะผู้ น าเชิง
ยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ  
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ รายช่ือผู้ ท่ีสมควรได้รับปริญญา
กิตตมิศกัดิ ์ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเตมิ) 
 

การพิจารณา  ท่ีประชุมพิจารณาตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศกัดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๖ บุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ  
มีคณุธรรม และมีผลงานท่ีเป็นคณุปูการตอ่สว่นรวม สมควรแก่ปริญญานัน้ ๆ และมีคณุสมบตัิ ตามข้อ (๑) 
(๒) และ (๓)  และได้มีการลงมติ โดยท่ีประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกผู้ ท่ีได้รับปริญญา
กิตติมศกัดิ ์    ข้อ ๙ วรรคสอง ผู้ ท่ีได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ต้องได้รับอนมุตัิโดยมติไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าท่ีประชุม และกรรมการท่ีอยู่ในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้หมด ๒๐ คน  ซึง่คะแนนสองในสามของจ านวนผู้ ร่วมประชมุ คือ ๑๔ คน 

 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๑๑/๒๒ 
 

ท่ีประชมุเห็นชอบให้ตัง้กรรมการนบัคะแนน จ านวน ๓ คน คือ 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกลู 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง 
 ๓. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์   

 

 สรุปผลการลงคะแนน  โดยการลงคะแนนลับมีการลงคะแนนหนึ่งครัง้  โดยผลคะแนน          
เป็นเอกฉนัท์ ๒๐ คะแนน  
 

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ รายช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม) จ านวน ๑ ราย ได้แก่ ร้อยเอกกฤช           
คมัภีรญาณ   
 

      ๔.๒  การพจิารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

           สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง การพิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ.๒๕๕๔             
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตร ๒ ครัง้ คือ ครัง้ท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  ครัง้ท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๕ 
มกราคม ๒๕๕๔  และได้ผา่นการพิจารณาจากสภาวิชาการ ๒ ครัง้ เรียบร้อยแล้ว 

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ.๒๕๕๔                            
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ น าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์             
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต โดยได้รับ
นโยบายจากอธิการบดีในการใช้ทรัพยากรด้านบุคคลากรร่วมกันระหว่าง ๒ หลักสูตร ในการพัฒนา
หลกัสตูร ซึ่งได้มีการพฒันารายวิชา อาทิ รายวิชาหลกัการกระจายอ านาจกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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และรายวิชาทกัษะการค้นคว้าและการส่ือสารทางสงัคมศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีตอ่ยอดในการอธิบายทาง
สังคมศาสตร์ ความมุ่งหมายของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาเป็น ผู้ มีความคิดในองค์รวมทัง้ เข้าใจ
สถานการณ์ตา่ง ๆ และแก้ไขปัญหาได้ดี จากการพฒันา ๒ หลกัสตูรได้รับการตอบสนองจากการปกครอง
สว่นท้องถ่ิน รวมทัง้ตลาดแรงงาน อีกด้วย 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. หลกัสตูรเก่าและหลกัสตูรใหมจ่ะใช้ควบคูก่นัอยา่งไร 
 ๒. งบประมาณตามแผนในส่วนของค่าลงทะเบียน และเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และงบประมาณ
รายจ่าย งบด าเนินงาน ข้อ ๒ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม ๓) น่าจะเป็นตัวเลขท่ีไม่ถูกต้องรวมถึง               
งบคา่ใช้จา่ยตอ่หวันกัศกึษา ท าไมจงึลดลงซึง่ควรมีจ านวนเงินท่ีคงท่ี 
 ๓. กลุ่มวิชาแกน ๔๒ หน่วยกิต ทัง้ ๒ หลักสูตร มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และ           
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีดี และกลุ่มวิชาบงัคบัสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีรายวิชาหลกั
สถิตสิ าหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ แตเ่หตใุด ไมมี่ในกลุม่วิชาบงัคบัสาขาวิชารัฐศาสตร์   
 ๔. ควรตรวจสอบการพิมพ์ช่ือรายวิชาท่ีเป็นภาษาองักฤษให้ถกูต้อง 
 ๕. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวกับกฎหมายเบือ้งต้นแต่ส าหรับ
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ ใช้บณัฑิตมีความต้องการบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางกฎหมายในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งหาก
ปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นในการใช้บณัฑิตจะได้ประโยชน์มากกวา่ 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑.นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะใช้หลักสูตรเก่าและนักศึกษาใหม่ใน                    
ปีการศกึษา ๒๕๕๔ จะใช้หลกัสตูรใหม ่ 
 ๒. เน่ืองจากกลุ่มวิชาแกนมีรายวิชาทักษะการค้นคว้าและการส่ือส ารทางสังคมศาสตร์                   
ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีอธิบายผลตา่ง ๆ ไม่เพียงแตเ่ป็นการอธิบายผลทางวิจยั ยงัเป็นผลการน าเสนอบทความ
ตา่ง ๆ อีกด้วย 
   
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวชีแ้จงเพิ่มเติมว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองจากเป็นหลกัสตูรท่ีมีรายวิชาพืน้ฐานและวิชา                  
แกนท่ีมีความเหมือนกัน และด้านงบประมาณมหาวิทยาลัยเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
คา่ลงทะเบียนเป็นคา่ลงทะเบียนนกัศกึษาใหมแ่รกเข้าซึง่เก็บเพียงครัง้เดียว  
 

 มติ  ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต และน าข้อเสนอแนะรวมทัง้ข้อสงัเกตของกรรมการพิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
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 ๔.๓  การพจิารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

 สรุปเร่ือง   เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง การพิจารณาหลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
    ด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้ด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  ซึง่ได้ผา่นคณะอนกุรรมการสภาวิชาการกลัน่กรองหลกัสตูร ๒ 
ครัง้ คือ ครัง้ท่ี ๑  เม่ือวนัท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครัง้ท่ี ๒ เม่ือวนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔ และได้ผ่าน สภา
วิชาการ ๒ ครัง้ เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 อาจารย์เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ ประธานหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอ หลกัสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  เป็นหลกัสตูรปรับปรุงจากหลกัสตูรเดิมเม่ือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ซึ่งหลักสูตรนีเ้ป็นหลักสูตรท่ีเน้นในเร่ืองการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในธุรกิจภาคบริการ 
เนือ้หาวิชาต่าง ๆ จะเน้นในเร่ืองการปฏิบัติในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ (Application) และ ระบบ
เครือข่าย (Network) อีกทัง้ยังสามารถประยุกต์ได้ส าหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และได้มี
แผนพฒันาให้เปิดหลกัสตูรดงักล่าวสามารถเปิดรับนกัศกึษาซึ่งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาเรียนร่วมด้วย
ซึง่จะเป็นโครงการตอ่เน่ืองในอนาคต 
 

การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

 ๑. กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ โดยเฉพาะข้อ ๔  
มีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพ และจิตบริการ จะใช้รายวิชาหรือการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
อยา่งไร หากไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
 ๒. ควรมีรายวิชาท่ีศกึษาและสร้างความเข้าใจในระดบัพืน้ฐาน ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน
เน่ืองจากทางหลกัสตูรมีการระบวุา่จะก้าวสูร่ะดบัสากล ซึง่ตามหลกัสตูรฯ ท่ีน าเสนอยงัไมมี่ระบไุว้ 
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 ๓. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการประสานความร่วมมือไปยงัสถานประกอบการในการจดัส่ง
นกัศกึษาฝึกงานซึ่งเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน อย่างไร และมีบริษัทใดบ้าง เน่ืองจากเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งซึ่งในภาคธุรกิจมีความประสงค์ท่ีอยากจะได้นกัศึกษาฝึกงานท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีการตดิตามผลอยา่งไร 
 ๔. รายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพสารสนเทศ Laws and Ethics in Information 
Profession ช่ือภาษาองักฤษควรเป็น Laws and Ethics in Information Technology Profession หรือไม ่
อีกทัง้ควรให้นกัศึกษาได้เรียนรู้ การกระท าความผิดจากคอมพิวเตอร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
กฎหมายลิขสิทธ์ิ ด้วย 
 ๕. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๔๕๐) นักศึกษาต้องฝึก
ประสบการณ์ ประมาณ ๔ เดือนซึ่งมีจ านวนมากไปหรือไม่ ควรเปล่ียนเป็น ๓๖๐ ชัว่โมง น่าจะเพียงพอ
เน่ืองจากมีเวลาให้นกัศกึษาได้เก็บตกรายวิชาท่ีขาด 

 ๖.บณัฑิตท่ีจบการศกึษาจะต้องมีวฒุิภาวะในมมุกว้าง นอกเหนือจากความรู้ในวิชาชีพของตนเอง
ต้องมีความรู้ในทางวิชาการหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้ใช้ในชีวิตอย่างมีความสขุ อยู่ในสงัคมได้ มหาวิทยาลยั
ควรให้นกัศกึษาผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการสง่เสริมจริยธรรมคณุธรรมหรือธรรมาภิบาล เป็นการ            
ปลกูจิตส านกึ และเป็นการการันตีบณัฑิตเพ่ือพฒันาบณัฑิตให้มีความสมบรูณ์พร้อมทกุด้าน  
 ๗. ควรเพิ่มเติมสิ่งท่ีจะพัฒนาให้เป็นวัตถุประสงค์ ใน มคอ.๒ หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยเพิ่มเติมข้อ ๔ เร่ืองการฝึกงาน และข้อท่ี ๕ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร จะท าให้ครบถ้วนยิ่งขึน้ อีกทัง้ควรระบไุว้ในส่วน TQF ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ จะท าให้สมบรูณ์
ยิ่งขึน้ เชน่ การประเมินอาจจะมีการประเมินบคุลิกภาพเข้าไปด้วย  
 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ๑. นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรนีจ้ะฝึกประสบการณ์ในส านกัวิทยบริการของทุกหน่วยงาน ซึ่งการ 
ฝึกเบือ้งต้นให้นกัศึกษานัน้ได้ Service งานทกุอย่าง และมีกิจกรรมอ่ืนท่ีเน้นในเร่ืองของภาควิชาการเพ่ือ 
ให้เด็กได้มีวิสยัทัศน์ด้าน It support จะต้องมี service mind ต่าง ๆ และเสริมกิจกรรมในเร่ืองของ                  
การบริการ  
 ๒. มหาวิทยาลยั มีโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนหลาย
แห่ง อาทิ บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขาท่ีอยู่ในเขตปริมณฑล บริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น จ ากัด             
บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) กรมชลประทาน และรัฐสภา เป็นต้น และได้รับนักศึกษาเข้า
บรรจุเป็นพนกังานประมาณ ร้อยละ๔๐ โดยได้รับข้อเสนอแนะท่ีดีในเร่ืองของบุคลิกภาพท่ีไม่เหมือนกับ
มหาวิทยาลยัอ่ืน เช่น นกัศึกษามีความขยนัขนัแข็ง มีความโอบอ้อมอารี และการมีส่วนร่วมหรือจิตอาสา
ตา่ง ๆ  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๑๕/๒๒ 
 

 ๓. รายวิชาระบบการควบคุมจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 
Governance ซึ่งแตเ่ดิมได้ใช้ค าว่า Information Technology Control System หมายถึง ระบบจดัการ  
แต่ในรายละเอียดวิชานีไ้ม่ได้เป็นระบบจัดการแต่เป็นข้อบงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑ์ ปฏิบตัิเชิงกฎหมาย            
เป็นรายละเอียดเป็นข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ ระเบียบ กตกิาทัง้หลายออกมาคลมุคณุธรรม จริยธรรม ของผู้ ท่ีใช้
เคร่ืองมือเหล่านัน้ซึ่งเป็นการก ากบัดแูล ผลผลิตของสารสนเทศท่ีออกไป จึงควรใช้ค าว่า Governance แทน
   

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดสุิต และน าข้อเสนอแนะรวมทัง้ข้อสงัเกตของกรรมการพิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

 ๔.๔  การพจิารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการจัดการ  
 

สรุปเร่ือง  การพิจารณาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้หารือกบัสภาวิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 มต ิ ให้ถอนวาระและน าเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 ๔.๕ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิ 
จ านวน  ๒  ราย 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุ เร่ืองการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้าง เพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดย
วิธีปกต ิ จ านวน  ๒  ราย โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ๑. อาจารย์ณรงค์พนัธุ์  รัตนปนดัดา  ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ซึ่งเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาหลกัการวิเคราะห์อาหาร เพ่ือประกอบการประเมินผลการสอนผลการประเมิน 
ผา่นเกณฑ์ เป็นผู้ช านาญในการสอน  และเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจยั เร่ือง การใช้เทคนิค Near 
Infrared Spectroscopy (NIRS) ในการหาความชืน้และโปรตีนของแป้งสาลี และ ต ารา เร่ืองวิศวกรรม
อาหาร  ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เน่ืองจากงานวิจัย และต ารามีระดับคุณภาพดี                       
ได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม 
๒๕๕๓  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ มีมติ เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๑๖/๒๒ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ตัง้แต่วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่ง
เป็นวนัท่ีมหาวิทยาลยัรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครัง้แรก               

๒. อาจารย์นลินรัตน์  พิพฒัน์รังสรรค์ ต าแหนง่อาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ซึ่งเสนอเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
การสร้างทีมงาน  เพ่ือประกอบการประเมินผลการสอน  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เป็นผู้ช านาญในการ
สอน   และเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจยั  เร่ืองการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดับต่อกิจกรรม
ทางสงัคมขององค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  และต ารา เร่ืองจริยธรรม
ทางธุรกิจ ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เน่ืองจากงานวิจยั และต ารามีระดบัคุณภาพดี ได้
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๓  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ มีมติ เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตัง้แตว่นัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นวนัท่ีมหาวิทยาลยัรับ
ผลงานทางวิชาการครบเป็นครัง้แรก  

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน ๒ ราย คือ 

๑. อาจารย์ณรงค์พันธุ์   รัตนปนัดดา  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 

๒. อาจารย์นลินรัตน์  พิพัฒน์รังสรรค์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิให้อธิการบดีออกค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
๒ ราย ดงันี ้

๑. อาจารย์ณรงค์พันธุ์   รัตนปนัดดา  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

๒. อาจารย์นลินรัตน์  พิพัฒน์รังสรรค์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

                    ๕.๑ (ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๑๗/๒๒ 
 

ตามท่ี กองกฎหมายได้น า (ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสวนดสุิต พ.ศ. .... 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ วนัท่ี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓  ครัง้ท่ีพิเศษ ๔/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๓ และครัง้ท่ีพิเศษ ๕/๒๕๕๓ วนัท่ี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกต โดยกองกฎหมายได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อย  และได้เสนอท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑(๒๕)/๒๕๕๔  เม่ือวนัท่ี 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๔  ได้มีบนัทึกข้อความท่ี สนอ. ๑๐๘/๒๕๕๔  วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  เร่ืองการ
เปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในก ากับ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ
คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการยกร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติฯ ครัง้ท่ี ๑(๓๗)/
๒๕๕๔  เม่ือวนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔  และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย        
ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ แล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            
สวนดสุิต พ.ศ. .... 

 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย         
สวนดสุิต พ.ศ. .... 
 

 ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลยัตอ่ไป 
   

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
 

                 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองรายงานผลการด าเนิน          
งานสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลยั และมาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลยัมี
อ านาจและหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย นัน้ ในการนี ้ส านักงานเลขานุการ                     
สภามหาวิทยาลยั จึงได้จดัท าสรุปผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลยั รอบ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๕๓) เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๑๘/๒๒ 
 

จึ ง น า เ ส นอสภ ามหา วิ ท ย า ลั ย ท ร า บ  ร า ย ง า นผลกา ร ด า เ นิ น ง า น                     
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
 

                 ๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาสถาบันสู่สากล  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน
การพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัท า
แผนพฒันาสถาบนัสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพฒันาไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีความโดดเด่นในอัตลักษณ์ทัง้ ๔ ด้าน เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค
อาเซียนและสามารถแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน ในการด าเนินงานตามแผนพฒันาสถาบนัสู่สากลฯ ส านกังาน
วิเทศสมัพนัธ์จะด าเนินการรวบรวมข้อมลูและจดัท าเป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินงานพฒันาสถาบนั 
สู่สากลประจ าปีของทกุปี เพ่ือการรายงานผลการด าเนินงานพฒันาสถาบนัสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตลุาคม ๒๕๕๒ – กนัยายน ๒๕๕๓) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
   ๑) สรุปผลการด าเนินงานพฒันาสถาบนัสูส่ากล 
   ๒) การจดัการศกึษาให้กบันกัศกึษาตา่งชาต ิ 
   ๓) กิจกรรมด้านตา่งประเทศของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
สถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
  

 ๕.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
 

                สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วงเงิน ๘๙๔.๑๕ ล้านบาท โดยมีผลการเบกิจา่ยงบประมาณ ดงันี ้

  ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจดัสรร วงเงิน ๔๘๗.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
วงเงิน ๗๐.๗๑ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๑ ของงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร ส่วนงบลงทุนได้รับ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๑๙/๒๒ 
 

จดัสรรวงเงิน ๑๓๕.๓๗ ล้านบาท เบกิจา่ยแล้ว วงเงิน ๙.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๙ ของงบลงทนุ            
ท่ีได้รับจดัสรร  
   ๒. เงินกู้ ของโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้รับจดัสรร
วงเงิน ๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ ของเงินกู้ โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ท่ีได้รับจดัสรร 
   ๓. เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับจดัสรรวงเงิน ๓๙๙.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
วงเงิน ๑๒๘.๘๓ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๓๒.๒๔ ของเงินบ ารุงการศกึษาท่ีได้รับจดัสรร 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตลุาคม - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓) 
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
 
  ๕.๕ รายงานงบการเงนิ และการวิเคราะห์งบการเงนิ 
   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

          สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง รายงานงบการเงิน และ   
การวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  ด้วยกองคลงั  
ได้จดัท ารายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ – วนัท่ี ๓๐ 
กนัยายน ๒๕๕๓) เสร็จสมบรูณ์ พร้อมทัง้ได้น าส่งรายงานให้ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เม่ือ
วนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และได้น าข้อมูลรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เข้าท่ีประชุมอนุกรรมการ ด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครัง้ท่ี           
๑(๑๘)/๒๕๕๔ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และ
การวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลยัฯ ในรอบระยะเวลา ๑ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน การตดัสินใจของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัตอ่ไป   
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานงบการเงินและการวิเคราะห์               
งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๒๐/๒๒ 
 

     ๕.๖ รายงานผลการอนุมัตกิารให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑติ            
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพครู  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
(การบริหารการศึกษา) ประจ าภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  
ภาคเรียนที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง รายงานผลการอนมุตัิการให้

ปริญญา และประกาศนียบตัรบณัฑิตของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู  และประกาศนียบตัรบณัฑิต (การบริหารการศกึษา) ประจ าภาค         
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ด้วยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งเพ่ือทราบการ
อนุมตัิการให้ปริญญา และประกาศนียบตัรบณัฑิต ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู  และประกาศนียบตัรบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และภาคเรียนท่ี ๑ ปี
การศกึษา ๒๕๕๓  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิเพ่ืออนมุตัิ
ส าเร็จการศกึษา ได้ด าเนินการพิจารณารายช่ือผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร
และระเบียบข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้องต่อมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี  
จ านวน  ๘,๑๖๑  คน  ระดับปริญญาโท จ านวน ๔๗๐ คน  ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓๗ คน ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จ านวน ๑,๐๖๖ คน และประกาศนียบตัรบณัฑิต (การบริหาร
การศกึษา) จ านวน ๘๙ คน ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึษา  ๒๕๕๒ ประจ าภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศกึษา  
๒๕๕๒ และภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากอนกุรรมการ
สภาวิชาการกลัน่กรองการให้ปริญญา และประกาศนียบตัรบณัฑิต เม่ือวนัท่ี  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔  และ
ได้น าเสนอท่ีประชมุสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๑(๙)/๒๕๕๔  เม่ือวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ บดันี ้อธิการบดี โดย
ได้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตักิารให้ปริญญา และประกาศนียบตัรบณัฑิต เรียบร้อยแล้ว   

 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการอนุมัติการให้ปริญญา และ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ของผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึษา  ๒๕๕๒  ประจ าภาคเรียนท่ี 
๓ ปีการศกึษา ๒๕๕๒  และประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๓  รวมทัง้สิน้  จ านวน  ๙,๘๒๓  คน   
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๒๑/๒๒ 
 

 ๕.๗ การขอเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการเพื่อพจิารณาก าหนด 
  จ านวน และตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้
  ปฏิบัตงิานต่อประจ าปี ๒๕๕๔  
 

              สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง การขอเปล่ียนแปลง
กรรมการในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวับุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการและจะให้ปฏิบตังิานตอ่ประจ าปี ๒๕๕๔  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ มีค าสัง่ ท่ี ๘/๒๕๕๓ เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาก าหนดจ านวนและตวับุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบตัิงานต่อ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๓   ในการ นี  ้ กองบ ริหารงานบุคคล        
ขอเปล่ียนแปลงกรรมการในค าสั่งล าดบัท่ี ๘ รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว เป็น รองศาสตราจารย์   
ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ แทน  เน่ืองจากรองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว หมดวาระการเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ดงันัน้ จึงท าให้การเป็นกรรมการของคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุ ราชการ หมดวาระไปด้วย           
ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยัฯ  ท่ี ๒/๒๕๕๔ สัง่ ณ วนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

  จึงน า เสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบการขอเปล่ียนแปลงกรรมการ                      
ในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตวับคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ และ
จะให้ปฏิบตังิานตอ่ประจ าปี ๒๕๕๔  
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

                ๖.๑ การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 สรุปเร่ือง   นายนิคม กฤษณรังคณุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ขอหารือท่ีประชุมเร่ือง การ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั เน่ืองจากการประชมุในแต่ละครัง้มีเร่ืองท่ีพิจารณาเป็นจ านวนมากซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาในเร่ืองท่ีเป็นเชิงนโยบาย ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ นัน้ควรมอบหมายให้
มหาวิทยาลัย จะเป็นไปได้หรือไม่ในการท่ีสภามหาวิทยาลัยจะมอบหมายงานบางอย่างให้กับ                   
มหาวิทยาวิทยาลยัด าเนินการแทน ทัง้นีม้อบให้มหาวิทยาลยัทบทวน โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าท่ีของ
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งงานบางอย่างสามารถ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ ซึ่งท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลยัได้มอบให้อธิการบดีด าเนินการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ ๒๒/๒๒ 
 

เพียง ๑ เร่ือง ได้แก่ การอนมุตัิให้ปริญญา ทัง้นีท่ี้ประชมุเห็นควรมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  
เป็นผู้พิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบตอ่ไป 
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
       (นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกลู) 
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ                  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
  
 
        (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


