
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. นายมานจิ สุขสมจิตร นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

     ประธาน 

๒.  นายนคิม กฤษณรังคุณ ผูทรงคุณวุฒ ิ  อุปนายกสภา 

๓. ศาสตราจารย ดร.สายหยุด จําปาทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ ์ บุณยเกยีรติ ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๕. ดร.บุญลอื ทองอยู ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๖. นายนคิม ระวยีัน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 

๗. นายณรงคศักดิ์ ภูมศิรสีอาด  ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๘. ดร. จักรพรรด ิ วะทา ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๙. รองศาสตราจารย ดร.ศโิรจน ผลพันธิน อธกิารบดี  กรรมการสภา 

๑๐.  ดร.จรนิทร สวนแกว ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการ 

   มหาวทิยาลัย  กรรมการสภา 

๑๑. รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร ผูแทนผูบรหิาร  กรรมการสภา 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ  จันทรเจรญิ ผูแทนผูบรหิาร  กรรมการสภา 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉดิฉิน สุกปลั่ง ผูแทนผูบรหิาร  กรรมการสภา 

๑๔. นายสวงค บุญปลูก ผูแทนผูบริหาร  กรรมการสภา 

๑๕. รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผูแทนคณาจารย      กรรมการสภา 

๑๖.  รองศาสตราจารย ดร.สรรเสริญ อนิทรัตน ผูแทนคณาจารย        กรรมการสภา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณ ี สวนเพลง ผูแทนคณาจารย   กรรมการสภา 

๑๘.  นายปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค  ผูแทนคณาจารย       กรรมการสภา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล ศรธีนางกูล เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีไมมาประชุม 

๑.  นางอรสา คุณวัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๒. ศาสตราจารยประหยัด พงษดํา ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๒/๑๙ 

๓. นายเสกสรรศ รอยลาภเจรญิพร   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๔. นายวัชรกติิ วัชโรทัย ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการสภา 

๕. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

     กรรมการสภา 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ชวน ี  ทองโรจน รองอธกิารบดฝีายวจัิยและพัฒนา 

๒. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธกิารบดฝีายกจิการศูนยการศึกษา 

๓.  ดร.พรชณติว แกวเนตร คณบดโีรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร 

๔.   ดร.กนกกาญจน วรีะกุล    คณบดโีรงเรยีนการเรือน 

๕.   อาจารยปวณีา สปลเลอร  อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย  

๖. ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท ศรมีวง  อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

    สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 

๗.    อาจารยวันด ี สริธินา  อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาเทคโนโลยเีคมี 

๘.  อาจารยอมรรัตน เรอืงสกุล พัฒนา อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๙. อาจารยณัฐวรดา มณรัีตน อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

๑๐. อาจารยจันทรจนา ศริพิันธวัฒนา อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ

   สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร 

๑๑. อาจารยมานะ เอี่ยมบัว อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

   สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

๑๒. อาจารยงามประวัน เอสมนกึ อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 

๑๓. นางสาวนัยรัตน เสมสวาง หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวทิยาลัย            

                                                                            ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

๑๔. นางจันทรา เลศิอนันต ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  

 

 

 

 

  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๓/๑๙ 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 

                 ๑.๑ การมอบของท่ีระลกึเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  

สรุปเรื่อง  ประธานแจงที่ประชุมเรื่อง การมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 

๒๕๕๕ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี มอบไดอารี่มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทั่วประเทศ นายสวงค บุญปลูก มอบปฏิทินประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ และผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  

สุกปลั่ง มอบของที่ระลกึครบรอบ ๕ ป ของสถาบันขงจื่อ แดกรรมการสภามหาวทิยาลัยทุกทาน 
 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ 
 

สรุปเรื่อง ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔    

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสตินัน้ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเรยีบรอยแลว 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่                 

๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมกีารแกไข ดังนี้ 

๑. หนา ๖ บรรทัดที่ ๔ “พรอมทัง้สําเนาการเซ็นตรับเรื่องแนบใหดวย” แกไขเปน “พรอมทั้ง

สําเนาการลงนามรับเรื่องแนบใหดวย”   

๒. หนา ๑๒ สาขานิเทศศาสตร แกไขเปน “สาขาวิชานิเทศศาสตร"  สาขาพยาบาลศาสตร 

แกไขเปน “สาขาวิชาพยาบาลศาสตร”  สาขาธุรกิจการบิน  แกไขเปน “สาขาวิชาธุรกิจการบิน”  สาขา

ธุรกิจการโรงแรม  แกไขเปน  “สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม”  และสาขาการทองเที่ยว  แกไขเปน 

“สาขาวชิาการทองเที่ยว”  รวมทัง้ขอใหแกไขในหนาอื่น ๆ ที่มคีําวา “สาขา” ใหเพิ่มเตมิเปน “สาขาวชิา”  

๓. หนา ๑๓ วาระที่ ๔.๔ “การพิจารณาหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใหตัด

คําวา “หลักสูตร” ออก เนื่องจากคําซ้ํากัน 

๔. หนา ๒๙ วาระที่ ๕.๕ “(ราง) รายงานผลกการติดตามและประเมิน” ใหตัดตัวอักษร “ก” 

ออก เนื่องจากพมิพซ้ํา 

 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๔/๑๙ 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง  
 

๓.๑ รายงานการตดิตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจากการประชุม 

 สภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตาม

ขอเสนอแนะและขอสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓

(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น  

ในการนี้ สํานักงานเลขานุการสภามหาวทิยาลัย ไดเสนอขอเสนอแนะและขอสังเกตไปยังหนวยงานตาง ๆ 

จํานวน ๓ หนวยงาน โดยมรีายละเอยีด ดังนี้   

 ๑. เลขานุการศูนยการศึกษา เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของศูนยการศึกษา

นอกที่ตัง้ ตรัง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒. เลขานุการสภาวิชาการ เรื่อง หลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  ๒.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

  ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร

ใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

๓. สํานักกิจการพิเศษ เรื่อง แผนการดําเนินงาน สํานักกิจการพิเศษ ประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๕ และแผนธุรกิจ บรษิัท โรงสขีาวสวนดุสิต จํากัด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทั้งนี้ จะรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจากที่ประชุม

สภามหาวทิยาลัย ครัง้ที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ ในการประชุมครัง้ตอไป 
   

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานขอเสนอแนะและขอสังเกตจาก

การประชุมสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที ่๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๕/๑๙ 

๓.๒ ผลการประเมนิตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธและตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดอืน 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินตัวช้ีวัดตาม

แผนกลยุทธและตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รอบ ๑๒ เดอืน โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินผลตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน มีทั้งสิ้น ๗ ตัวช้ีวัด ผลการประเมินตัวช้ีวัดบรรลุ

เปาหมายทั้งหมด และการประเมินผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๓ ตัวช้ีวัด ประกอบดวยตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ จํานวน ๗ ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดตามระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษาจํานวน ๑๖ ตัว พบวาตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมายทั้งหมด ๒๓ 

ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติใหถอนวาระดังกลาวเนื่องจากขาดรายละเอียดขอมูลที่คณะอนุกรรมการดาน

การเงนิฯ ขอเพิ่มเตมิ ในการนี้ กองนโยบายและแผนผูรับผิดชอบไดดําเนนิการเรยีบรอยแลว 
 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนกล

ยุทธและตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔            

รอบ ๑๒ เดอืน พรอมทัง้ขอรับฟงขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานตอไป 
 

 การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้   

 ๑. ผลการประเมนิที่ไดคาสูงกวาคาเปาหมาย และบรรลุเปาหมาย มีการกําหนดคาการบรรลุ

เปาหมายไวหรอืไม    

 ๒. การตั้งคาเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จะเห็นไดวา

ตัง้ไวในระดับปานกลาง ซึ่งมผีลการประเมนิบรรลุทุกตัวช้ีวัด   

 ๓. ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากงานวิจัยนวัตกรรมและงาน

สรางสรรค เปาหมายป ๒๕๕๔ ขอ ๓.๓ ตั้งคาเปาหมาย จํานวน ๑๕ ช้ิน ผลการประเมินได ๓๒ ช้ิน (จากที่

ยื่น ๑,๐๕๗ ช้ิน) ถอืวาจํานวนงานวจัิยมคีอนขางนอย แตที่ผลการประเมนิบรรลุคาเปาหมายได เนื่องจาก

ตัง้คาเปาหมายไวต่ํา 

 ๔. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของผูที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ดวย เนื่องจากบุคคลเหลานี้สราง

ช่ือเสยีงใหกับมหาวทิยาลัย และทําใหผูทีไ่ดรับรางวัลเกิดความภาคภูมใิจ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๖/๑๙ 

 ๕. ควรนําผลการประเมินฯ เผยแพรใหบุคลากรที่มีสวนรวมไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความ

ภาคภูมใิจ และมกีําลังใจในการปฏบิัตงิานตอไป  

 ๖. ควรกําหนดการตัง้คาเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหสูงขึ้นตามลําดับ 

 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน  ในฐานะอธิการบดี กลาวช้ีแจงวา การเขารวม              

การแขงขันเพื่อใหตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายนั้น ปจจุบันมีขอสังเกตวาการพัฒนาในลักษณะของการเขา

แขงขันกับการพัฒนาการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีนโยบายอยางไร เนื่องจาก การแขงขันในแตละครั้ง

จะตองใชงบประมาณคอนขางสูง และวัตถุดิบอีกจํานวนมาก เพื่อที่จะใชในการพัฒนาหรือฝกซอม 

จุดประสงคเพื่อใหตัวช้ีวัดบรรลุตามเปาหมาย โดยที่ไดรับประโยชนมีเพียงไมกี่คน  หากบุคคลที่

มหาวิทยาลัยพัฒนา และแขงขันไดรับรางวัลกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยก็จะเปนการตอยอด ซึ่งสวน

ใหญจะถูกทาบทามไปทํางานที่อื่น แตหากมหาวิทยาลัยนํางบประมาณที่ใชไปในสวนนี้ มาพัฒนา

นักศกึษาจะเปนประโยชนตอนักศกึษาในภาพรวม  หลายครัง้ในการเขารวมการแขงขัน มหาวิทยาลัยตอง

ใชเงินนอกงบประมาณสนับสนุน จึงขอหารอืคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยในการพัฒนาบุคคลเพื่อเขา

รวมแขงขันในรายการตาง ๆ  กับการพัฒนาการผลติบัณฑติ สภามหาวทิยาลัยจะกําหนดนโยบายในเรื่อง

นี้อยางไร 

 ประธานไดกลาวเพิ่ม เติมวา ประเด็นที่อธิการบดีกลาวมาเปนประเด็นที่นาสนใจ          

ในขณะนี้มกีารสงนักเรยีนไปแขงขันโอลิมปคดานวิทยาศาสตร ซึ่งมีบุคคลที่ไดรับเหรียญรางวัลเพียงไมกี่

คน แตนักเรยีนทั่วไปหรอืนักเรยีนที่อยูตางจังหวัด กลับไมไดรับการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาในภาพรวม

ทั้งระบบเปนเรื่องที่ควรจะนํามาหารือกัน  หากนํางบประมาณไปลงทุนกับบุคคลที่แขงขันแลวไดรับ

รางวัล  กลับมาไมมีการขยายผลตอ และถูกทาบทามไปทํางานที่อื่น การลงทุนก็เทากับเปนการลงทุนที่

สูญเปลา  

  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหผูรับผิดชอบนําขอเสนอแนะและขอสังเกตปรับปรุงแกไข 

กอนตพีมิพเผยแพร   
 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา  

    ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 

ไดหารือที่ประชุมในการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จากการไดศึกษารายละเอียด

ของหลักสูตรตาง ๆ สามารถแบงออกเปน ๒ ประเด็น ไดแก 

  ๑. หลักสูตรที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย อาทิ หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหาร  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๗/๑๙ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เปนตน ซึ่งเปน

หลักสูตรที่มคีวามเปนเลศิอยู ควรพจิารณาอกีรูปแบบหนึ่ง 

 ๒. หลักสูตรที่เรียนคอนขางยาก อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

เลขานุการทางการแพทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี เปนตน จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาถึง

เหตุผลในการจัดทําหลักสูตร 
 

          ๔.๑ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ 

 ทางการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม 

โดยมุงเนนถงึความตองการในวิชาชีพเลขานุการทางการแพทย  ซึ่งปจจุบันนี้แพทยและบุคลากรทางการ

แพทยตองการผูที่มีความรูทางดานงานเลขานุการ และมีความรูในกระบวนการแพทย  รวมทั้งเปน

หลักสูตรที่พัฒนาตามตลาดแรงงาน โดยเรียนในเรื่องดานงานเลขานุการ ไดแก การฟง การพูด การอาน 

และการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ และเรียนหลักการ

เลขานุการทางการแพทย นอกจากนั้นจะไดเรียนวิชาที่เกี่ยวกับทางการแพทยดวย เพื่อใหผูเรียนไดทราบ

ถึงบทบาทและสภาพแวดลอมในที่ทํางาน เชน ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล การจัดประชุมทางการ

แพทย  ระบบสุขภาพและการบริหารจัดการทางคลินิก ระบบคุณภาพโรงพยาบาล ศัพทสามัญทาง

การแพทยและสาธารณสุข หรือพื้นฐานการรักษาโรค นอกจากนี้ยังไดจัดการเรียนการสอนในเรื่องของ

วชิาที่จะเสรมิในวชิาชีพ เชน การบรหิารความขัดแยงในองคการ วธิวีทิยาการวจัิย เปนตน  

   ทัง้นี้ ผานการพจิารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบและใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป  บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการ ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวได

ดําเนนิการแกไขตามที่ประชุมสภาวชิาการใหขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 
 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนดุสติ  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๘/๑๙ 

การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

๑. หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มีสถาบันใดบางที่เปดสอน และได

ทําการสํารวจหรอืไมวาการสอนมผีลสัมฤทธิ์อยางไร หรอืมคีวามนาสนใจอยางไร  

 ๒. กลุมเปาหมายที่จะเขาศกึษาเปนกลุมไหน และการเขาสูหลักสูตรนี้มคีวามยากงายเพยีงใด 

 ๓. ขอใหกําหนดคุณสมบัตขิองผูเขาศึกษาเพิ่มวาผูชวยพยาบาลสามารถเรยีนได 

 ๔. จํานวนบุคลากรทั้งหมดมีจํานวนเทาไร เปนบุคคลภายในเทาไรและเปนบุคคลภายนอกเทาไร  

เนื่องจากรายละเอยีดไมไดระบุไว 

 ๕. การรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลเปนเรื่องสําคัญ โรงพยาบาลหลายแหงตองการไดรับการ

รับรอง เพื่อสรางความนิยมใหกับโรงพยาบาลเอง จึงควรเชิญวิทยากรจากสํานักงานรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติมแกนักศึกษาเนื่องจากผูอํานวยการหรือองคกรทางการแพทย 

อาจจะไมมเีวลาในการบรหิารจัดการเรื่องนี้   

 ๖. จากการสํารวจความตองการ พบวาจะมีนักศึกษาในกลุมผูชวยพยาบาลใหความสนใจในการเขา

ศกึษาตอจึงควรทําความรวมมือกับโรงพยาบาลตาง ๆ  เพื่อโอกาสในการเขาสูกระบวนการฝกปฏิบัติงานของ

นักศกึษา 

 ๗. รายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษมีคอนขางมาก แตมีขอสังเกตวา ภาษาที่ใชในการสอนเปน

ภาษาไทย ในทางปฏบิัตกิารนําหลักสูตรไปใชจรงิ ๆ ในบางรายวชิาควรสอนเปนภาษาอังกฤษบาง 

 ๘. ควรเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย เปนหลักสูตร

นานาชาต ิ 

๙. ควรเนนเรื่องการประชาสัมพันธ หลักสูตรฯ ใหเปนที่แพรหลาย 

  

คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน  ในฐานะประธานสภาวิชาการ ไดเพิ่มเติมรายละเอียดวา 

เมื่อ ๒ ป ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดสัมมนาใหกับคณะแพทยกระทรวงสาธารณสุข  

และสิ่งที่แพทยรวมสัมมนาตองการใหมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดําเนินการคือ เลขานุการที่เปนผูชวย

พยาบาล  ปจจุบันนี้ตองใชพยาบาลมาเปนเลขานุการ ซึ่งคาใชจายในการฝกอบรมของพยาบาลสูงกวา

ผูชวยพยาบาล  แลวก็มีคําถามวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีหลักสูตรบริหารธุรกิจทําไมไมผลิต

เลขานุการทางดานการแพทย จึงเปนจุดเริ่มตนในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรนี้  โดยไดหารือกับ

ศาสตราจารยแพทยหญิงพวงทอง  ไกรพิบูลย ที่ปรึกษาอธิการบดี วาในลักษณะความตองการนี้แลวนํา

ผูชวยพยาบาลไปปฏิบัติงานแทนพยาบาล ความสามารถที่ไปปฏิบัติงานแทน เนื่องจากผูชวยพยาบาลจะ

เรียนเกี่ยวกับพยาบาลเพียงหนี่งปอยางเดียวทําใหทักษะทางเลขานุการไมมี จากขอมูลที่โรงพยาบาล

รามาธิบดีไดใหไว และไดไปสอบถามโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏ ก็เห็นดวยและมี

ความตองการดวยเชนกัน  เมื่อความตองการของตลาดมีปริมาณที่คอนขางสูงและมหาวิทยาลัยสามารถ



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๙/๑๙ 

ผลิตบัณฑิตได  ซึ่งหลักสูตรนี้ในประเทศไทยยังไมมีสถาบันใดเปดสอน และในตางประเทศก็เปดสอนแค

ในระดับอนุปริญญา เพื่อผลิตเปนผูชวยพยาบาลโดยไมตองผานกระบวนการรับรองจากสภาการ

พยาบาล  แลวใหไปตอมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ ถามหาวิทยาลัยใช

หลักสูตรบริหารธุรกิจเรียนเลขานุการแลวเพิ่มเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่จําเปนตองใชทางการแพทยที่

จะตองเรียนมาเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจแขนงใหม  และไดนําหลักสูตรนี้ไปสอบถามตามโรงพยาบาล

ตาง ๆ ปรากฏวาไดรับความสนใจเปนอยางมาก และบางหนวยงานมีตําแหนงนี้ไวแลวแตดึงพยาบาลไป

เปนเลขานุการแทน เนื่องจากไมมีผูที่สําเร็จการศึกษาสายนี้  ถานําบริหารธุรกิจไปทําหนาที่เลขานุการก็

ทําเปนงานธุรการทั่ว ๆ ไป แตถาเจาะจงความรูพื้นฐานทางดานการแพทยก็จะเปนสวนหนึ่งที่สนับสนุน

งานใหดําเนินการไปได  จึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาหลักสูตรนี้แลวก็วัตถุประสงคในการใชนั้น 

ตองการที่จะรับนักศึกษาสองสวน คือ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ และผูชวยพยาบาล 

ซึ่งจะมคีวามสนใจเขามาเรยีนตอเพราะจะเปนการพัฒนาตัวเอง เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรจะเปนเนื้อหาที่

สามารถเทียบโอนกับหลักสูตรผูชวยพยาบาล โดยผูชวยพยาบาลที่มาเรียนไมจําเปนตองระบุเปนกลุม

ผูชวยพยาบาล  เมื่อนําใบเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบของการเทียบโอนหนวยกิตสามารถเทียบโอนได

โดยไมตองไปเรยีนซ้ําในรายวชิาของเดมิที่เรยีนมาแลว  

ดร.พรชณติว  แกวเนตร ผูชวยเลขานุการสภาวชิาการ และนางปวีณา สปลเลอร อาจารยประจํา

หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาเลขานุการทางการแพทย ไดช้ีแจงเพิ่มเตมิดังนี้ 

๑. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาเลขานุการทางการแพทย ยังไมมีสถาบันใดในประเทศ

ไทยเปดสอน แตในตางประเทศมเีปดสอนในระดับอนุปรญิญา 

 ๒. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษา ปที่ ๖ หรือเทียบเทา ผูที่สําเร็จการศึกษาผูชวยพยาบาล

และไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล ใชระยะเวลาศึกษา ๓ ป ซึ่งเปนหลักสูตร ๓ ปครึ่ง โดยจัดการ

เรยีนการสอนเรียนเหมอืนกับนักศกึษาภาคปกต ิและสามารถนําวิชาของผูชวยพยาบาลมาเทียบโอนได  

 ๓. บุคลากรสวนใหญเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และจะมีแพทยจากโรงพยาบาลรามาธิบด ี

และเลขานุการทางการแพทยจากโรงพยาบาลรามาธบิดีอยางละหนึ่งทาน 

 ๔. ระบบคุณภาพโรงพยาบาล หลักสูตรจะมวีชิาคุณภาพการบรหิารจัดการโรงพยาบาล 

 ๕. การพัฒนาบุคลกิภาพของนักศึกษา ในเบื้องตนจะคัดเลือกจากบุคลิกภาพกอนเปนอันดับแรก 

และในบางรายวชิาจะเพิ่มเตมิเรื่องของการพัฒนาบุคลกิภาพเขาไปดวย  

 

 มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๐/๑๙ 

๔.๒ การพิจารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ 

 การประกอบอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรยีนการเรอืน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียน

การเรอืน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้  

ดวยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑติ สาขาวชิาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจาก เปนหลักสูตร

ที่เกี่ยวของกับอาหาร และเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตเดิมจะมี ๓ หลักสูตร ไดแก สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

แปรรูปอาหาร เพื่อใหครบในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหาร  โรงเรียนการเรือน จึงไดทําการสํารวจความตองการ

ในการเรียนทางดานโภชนาการ และความตองการของตลาดแรงงาน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายใหความสนใจและมีความตองการที่จะเรียน และเปนความตองการตลาดแรงงาน ในสวนของ

โรงพยาบาลตองการนักโภชนาการดูแลเรื่องอาหารของผูปวย โดยคุณสมบัติของผูเรียนจะตองประกอบ

อาหารและสามารถดูแลเรื่องโภชนาการสารอาหารได เปนตน ในการนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดผานการพิจารณาจากที่

ประชุมสภาวชิาการ ครัง้ที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป  บัดนี้  

โรงเรยีนการเรอืน ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตามที่ประชุมสภาวิชาการให

ขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏสวนดุสิต  

 

 การพจิารณา  ที่ประชุมใหขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

 ๑. ดานการโภชนาการ หากมหาวิทยาลัยจะเนนเปนโภชนาการเด็กและมารดาที่กําลังตั้งครรภ 

ซึ่งจะตรงกับความตองการของรัฐบาล ในแตละปควรเนนโภชนาการใหตรงกับความตองการในแตละ

ชวงเวลา และสอนใหเกิดความเช่ียวชาญ จะทําใหมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ เชน นักศึกษาสําเร็จ

การศกึษาดานโภชนาการโรงพยาบาล กับนักศกึษาสําเร็จการศกึษาดานโภชนาการในเด็ก 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๑/๑๙ 

 ๒. การประกอบอาหารจะมกีารทิ้งอาหารเปนจํานวนหนึ่งในสามของการประกอบอาหาร  จึงควร

เนนใหนักศึกษาคํานึงถึงอาหารที่ทิ้งไป  โดยสวนใหญของหลักสูตรจะเนนเฉพาะรายวิชาอาหารเพื่อ

สุขภาพ และอาหารพื้นบาน ซึ่งวชิาที่ควรจัดใหนักศกึษาไดศึกษาดวยคอื วชิาเศรษฐศาสตรการอาหาร  

 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 ดร.พรชณิตว  แกวเนตร  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา ในสวนของ

โภชนาการโรงพยาบาล และโภชนาการของเด็กวัยตาง ๆ ผูรับผิดชอบหลักสูตรก็ไดคํานึงถึงและให

ความสําคัญ โดยมรีายละเอียดระบุไวในเอกสารหลักสูตร หนา ๒๒ เปนรายวิชาการโภชนาการประกอบ

อาหารสําหรับหญงิตัง้ครรภและหญิงใหนมบุตร  และรายวิชาการโภชนาการและประกอบอาหารสําหรับ

เด็กทารกและเด็กวัยกอนเรยีน โดยจัดอยูในกลุมวชิาเลอืก  

 

 มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ

ประกอบอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรยีนการเรอืน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

๔.๓ การพิจารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีคม ี

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้  

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคม ีหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม และยังไมมีสถาบันใด

เปดสอน ผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงไดทําการวิจัย เพื่อศึกษาความตองการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่จะเขาศึกษาตอในหลักสูตรนี้  รวมทั้งทําการวิจัยในสวนของผูประกอบการและลักษณะของบัณฑิตที่         

พึงประสงค โดยหลักสูตรดังกลาวจะเนนความทันสมัยทางดานเทคโนโลยีเคมี และมุงเนนใหนักศึกษา                

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเคมีระบบชีวสารสนเทศ สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนฐานขอมูลที่มี

ความเช่ือมโยงกับระบบชีวสารสนเทศ และไดจัดการเรียนการสอนโดยกลุมวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จํานวน ๒๒ หนวยกิต และกลุมวิชาเฉพาะจะเพิ่มรายวิชาระบบสารสนเทศทางเคมี เคมี-          

อนินทรียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีปโตรเลียม เคมีวิเคราะหดวยวิทยาการสมัยใหม และการจัดการ

หองปฏบิัติการตามมาตรฐานสากล เปนตน โดยไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม 

ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขตาม



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๒/๑๙ 

ขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป   บัดนี้  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการแกไขตามที่ประชุมสภาวิชาการ

ใหขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏสวนดุสติ  

 

 การพจิารณา  ที่ประชุมใหขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

 ๑. ควรเนนและพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนประจําหลักสูตร และควรขยายการเปดสอนใน

ระดับปรญิญาโทดวย 

 ๒. จํานวนนักศกึษาอาจไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 ๓. การแนะแนวโรงเรยีนในเครอืขาย และการประชาสัมพันธหลักสูตร ควรเสนอแนะขอมูลที่เปน

ประโยชน อาท ิการจัดการเรยีนการสอน และเมื่อสําเร็จการศกึษาแลวสามารถไปประกอบอาชีพได  

๔. การประชาสัมพันธหลักสูตรขอใหระบุช่ือ และวุฒกิารศกึษาของอาจารยผูสอนดวย  

 ๕. ควรเนนการเรยีนการสอนในหองปฏบิัตกิารเพือ่ทําใหนักศึกษามทีักษะในการฝกปฏบิัตกิาร 

 ๖. ควรจัดใหนักศึกษาไดเลือกเรียนรายวิชาครูดวย เพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถ

ประกอบอาชีพเปนครูสอนวทิยาศาสตรใหกับนักเรยีนระดับช้ันประถมศกึษา  

 ๗. การจัดทําแผนการตลาดเชิงรุก จะตองมแีผนการดําเนนิงานที่ชัดเจน  

 

 คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน  ในฐานะประธานสภาวิชาการ และนางวันดี สิริธนา

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ไดช้ีแจงเพิ่มเตมิวา 

๑. หลักสูตรมีความพรอมในดานบุคลากร ที่มีความเช่ียวชาญสามารถสอนในรายวิชาเลือกได         

มวีุฒกิารศกึษาที่ตรงกับสาขาวิชา สําหรับที่จะขยายเปดการสอนในระดับปริญญาโทนั้น อาจจะตองเพิ่ม

บุคลากร 

 ๒. หลักสูตรเพื่อรองรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร ที่มีผลการเรียนอยูใน

ระดับปานกลาง และเลือกศึกษาตอในสายวิชาอื่นแทนที่จะเลือกศึกษาตอในสายวิทยาศาสตร หลักสูตรนี้จึง

เปนหลักสูตรที่ผลติผูชวยนักเคมใีนหองปฏิบัติการ ซึ่งในตางประเทศจะเปดการสอนในระดับอนุปริญญา และ

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทางเคมี ตอมาไดนํามารวมกันเปนสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี เปนการเรียน

แบบตอเนื่อง และเพื่อเปนการปูพื้นฐานใหกับนักเรียนสายวิทยาศาสตรที่ผลการเรียนระดับปานกลาง         



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๓/๑๙ 

ไดพัฒนาสูกระบวนการทักษะพื้นฐาน และเปนตัวชวยสําหรับใหนักศึกษาไดนําไปประกอบวิชาชีพตาง ๆ ได 

โดยเฉพาะ Lab boy 

 

 มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคม ี

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

๔.๔ การพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

   ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิานเิทศศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐ สาระหลักของการปรับปรุงคือ ตัดสาขาวิชาออก เนื่องจากสาขาวิชา

ช่ือซ้ําซอนกับช่ือเดิมจึงปรับใหเห็นเปนนิเทศศาสตร  หลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาใหมจะเนนทักษะการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยกับการทํางานจริง หลักสูตรไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘

(๑๖)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบและใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมสภาวิชาการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวไดดําเนนิการแกไขตามที่ประชุมสภาวิชาการใหขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว  

 

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

    

 การพจิารณา  ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

 ๑. การสรางจิตวิญญาณเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาแลวไปทํางานดาน

ผูสื่อขาว ปจจุบันนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ มีเปนจํานวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร        

ฝกใหนักศึกษาเกงในดานใดดานหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานผูสื่อขาวควรจะทําขาวสืบสวนสอบสวน         

เครือขายภาคประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม ไมควรสอนใหเหมือนกับมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แหง  

รวมทั้งขอใหตรวจสอบวิชากฎหมายและจริยธรรม เนื่องจากมีกฎหมายใหม ๆ ออกมามาก เรียกวา 

พระราชบัญญัตจิดแจงการพมิพ พ.ศ. ๒๕๕๐ และควรใหนักศึกษาเรียนรูในเรื่องของ กสทช. เปนองคกร



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๔/๑๙ 

ใหม ควบคุมการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนและเครื่องโทรคมนาคม พระราชบัญญัติจัดสรรคลื่น

ความถี่ และที่สําคัญเนนเรื่องคุณธรรมจรยิธรรมใหมาก  

 

คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

นางอมรรัตน  เรืองสกุลพัฒนา อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร ไดตอบขอซักถามดังนี้

จํานวนนักศึกษาแตเดิมหลักสูตรนิเทศศาสตรจะรับนักศึกษาจํานวนประมาณ ๖๐๐ – ๗๐๐คน จะลดลง

ตามลําดับ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นักศึกษาที่รับโดยระบบ Admission จํานวน ๔๐ คน และระบบตรง 

๒๔๐ คน แตมหาวทิยาลัยกําหนดใหรับนักศกึษาได จํานวน ๑๘๐ คน 

 

มต ิ ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

๔.๕ การพจิารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  

(หลักสูตรหาป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะครุศาสตร  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวทิยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรหาป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะ             

ครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรหาป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ เปนหลักสูตรที่ได

ปรับปรุงใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศึกษาศาสตรและ        

ครุศาสตร หลักสูตร ๕ ป โดยประกาศใชในป พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดปรับปรุงใหสอดคลองกับขอบังคับของ

คุรุสภา วาดวย มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีอยู ๙ มาตรฐาน และครบถวนตามที่ มกอ. ไดกําหนดไว

ซึ่งไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมสภา

วิชาการมีมติเห็นชอบและใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบตอไป  บัดนี้  คณะครุศาสตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการแกไขตามที่

ประชุมสภาวชิาการใหขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตรหาป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๕/๑๙ 

 การพิจารณา  ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

 ๑. ควรระบุสถานที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพวามีที่ใดบาง เพื่อใหเปนจุดเดนของหลักสูตร เนื่องจาก

มหาวทิยาลัยมโีรงเรยีนสาธติละอออุทศิ เปนสถานที่ฝกปฏบิัตกิารวชิาชีพ  

 ๒. ควรตรวจสอบตารางภาระการสอน ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศกึษา  

 ๓. ควรเนนการเรียนการสอนในกลุมวิชาชีพครู ทําอยางไรจะใหเปนครูทั้งชีวิตซึ่งเปนเรื่องที่

สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิบุคลากรทางการศึกษา กําลังรณรงคในเรื่องดังกลาวอยูในขณะนี้ 

 ๔. ควรตรวจสอบจํานวนหนวยกติรวมใหถูกตอง 

 

คําชี้แจงเพิ่มเตมิ 

รองศาสตราจารย ดร.ศโิรจน  ผลพันธนิ  ในฐานะประธานสภาวิชาการ และ ดร.พรชณิตว  แกวเนตร  

ในฐานะผูชวยเลขานุการสภาวชิาการ ไดช้ีแจงเพิ่มเตมิดังนี้ 

๑. หลักสูตรดังกลาวเปดสอนในศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จํานวน ๓ ศูนย ไดแก ศูนยการศึกษา

นอกที่ตัง้ สุพรรณบุร ี ลําปาง  และนครนายก ซึ่งไดแจกแจงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและทรัพยากร

การเรยีนรูไวเรยีบรอยแลว  

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของเดิมมีลักษณะเปนชุดวิชา 

เรียน ๕ ป โดยหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๗๑ หนวยกิต (มอก. ๑) ปจจุบันหลักสูตรเรียน ๕ ป หนวย

กิตรวมไมนอยกวา ๑๖๐ หนวยกิต หลักสูตรใหมที่กําหนดนอยลงกวาเดิม เนื่องจากใสรายวิชาใหอยูใน 

๑๖๐ หนวยได จํานวนหนวยกติจึงเพิ่มขึ้น และในรายวชิาตาง ๆ ไดเปลี่ยนจากชุดวิชาเปนรายวิชา และอีก

สวนที่เปลี่ยนแปลงสําคัญอกีอยางคอื การฝกปฏบิัตกิารในโรงเรียนที่มีอยูหรือเปนเจาของอยู (Internship) 

และ การฝกปฏิบัติการกับโรงเรียนอื่น ๆ (Externship) เนื่องจากนักศึกษามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหไม

สามารถฝกปฏบิัตกิารในโรงเรยีนสาธติละอออุทศิ ไดครบทุกคน 

 

มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสูตรหาป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร

ประกอบอาหารและการบรกิาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

โรงเรยีนการเรอืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

  

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๔ โรงเรยีนการเรอืน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๖/๑๙ 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปน

หลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสูตรปรับปรุงจะเนนเรื่องการทําอาหาร การประกอบอาหาร โดยเรียนตั้งแตวิชาขาว 

อาหารไทยดั้งเดิม อาหารไทยรวมสมัย ขนมไทยดั้งเดิม อาหารจีน อาหารญี่ปุน และอาหารเกาหลี รวมทั้ง 

เบเกอรี่ตาง ๆ เทคนิคการอบ รวมไปถึงการจัดบริการงานอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการลูกคา 

หลักสูตรดังกลาวไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่

ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบและใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป  บัดนี้ โรงเรียนการเรือน ผู รับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว ได

ดําเนนิการแกไขตามที่ประชุมสภาวชิาการใหขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนการ

เรอืน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

การพจิารณา ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

๑. ควรจัดความรูในเรื่องเศรษฐศาสตรอาหารเพิ่มเติม  

๒. ควรใหทุกหลักสูตรมผีลการศกึษา  สรุป และการวจิารณผล แนบมาดวย 

 

 มต ิที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบรกิาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรยีนการเรือน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

๔.๗ การพิจารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร

แปรรูปอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โรงเรยีนการเรอืน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียน

การเรอืน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้  

 ดวยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงมา

จากหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เนนการเกษตร และอุตสากรรมการเกษตร



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๗/๑๙ 

มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อใหมีอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น และเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ในรายวิชา

พื้นฐานที่เพิ่มขึ้นมาจากหลักสูตรเดิม คือ พื้นฐานการประกอบอาหารกอนที่จะนําไปแปรรูป ซึ่งไดผานที่

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ

เห็นชอบและใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

ตอไป บัดนี้  โรงเรยีนการเรือน ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการแกไขตามที่ประชุมสภาวิชาการ

ใหขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

  

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ  

 

 มต ิ ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรยีนการเรอืน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

๔.๘ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบ

นิทรรศการและการจัดแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   

 โรงเรยีนการทองเท่ียวและการบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตร

ศิลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนหลักสูตรที่

ปรับปรุงมาจากสาขาวิชาการออกแบบแสดงและนิทรรศการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดผานที่ประชุมสภา

วิชาการ ครั้งที่ ๙(๑๗)/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบและ

ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป  บัดนี้ 

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว ไดดําเนินการแกไขตามที่ประชุม

สภาวชิาการใหขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนการทองเที่ยว

และการบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๘/๑๙ 

 มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ

และการจัดแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ 

 

๔.๙ การพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสติ โดยมสีาระสําคัญดังนี้  

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดทําการพิจารณาหลักสูตร

นิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต จุดมุงเนนที่ปรับปรุง คือ นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปสอบเปนเนติบัณฑิตได มีการปรับ

คําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙

(๑๗)/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบและใหปรับแกไขตาม

ขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบตอไป  บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว ไดดําเนินการแกไขตามที่ประชุมสภาวิชาการให

ขอเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

 การพจิารณา  ที่ประชุมมขีอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 

  ๑. สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาดานกฎหมาย ไมตองการใหคิดวาจะตองไปสอบเนติบัณฑิต เพื่อ

จะเปนอัยการหรือผูพิพากษาเพียงอยางเดียว เนื่องจากตําแหนงมีจํากัด ควรปรับทัศนคติวาผลิต          

นักกฎหมายมาเพื่อรับใชสังคม เพื่อใหเกดิความเปนธรรมขึ้นในสังคม และสิ่งที่ตองการใหเนนการสอนคือ 

การใชภาษาไทยในการเขยีน  ซึ่งพบวามรีายวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพยีงวชิาเดยีว 

 ๒. ขอมูลรายละเอยีดของ ป พ.ศ. หรอื ป ค.ศ. ควรใชเปนรูปแบบเดยีวกันหรอืไม 

 ๓. ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายใหม ๆ อาทิ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว  กฎหมายปองกันการกระทําความผิดในครอบครัว หามถายรูปเด็กที่ถูกกระทํา

ความผิด พระราชบัญญัติการคามนุษย  และพระราชบัญญัติการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

รวมเขาไปดวย  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔    ๑๙/๑๙ 

มติ  ที่ประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔              

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

   ไมม ี

 

ระเบยีบวาระท่ี  ๖ เรื่องอื่น ๆ  

 

         ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังตอไป 

 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเรื่อง กําหนดการประชุมสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ครัง้ตอไปคอื ครัง้ที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ วันศุกรที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

    

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง

ตอไป  

 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

เลกิประชุม    เวลา ๑๑.๔๕ น. 

 

 

  

(นางสาวนัยรัตน  เสมสวาง)                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล  ศรธีนางกูล) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม              เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                           ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (นางจันทรา  เลศิอนันต) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม  


