
 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    
     ประธาน 
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายก 
๓. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๕. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๖.  ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๗. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๘. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๙.   ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๐. นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๑. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๒. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล  ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการ 
 ๑๕.  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
         มหาวิทยาลยั  กรรมการ 

๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๗. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๒/๒๑ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๒.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 
๓.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๔.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๕. รองศาสตราจารย์พชัรี   สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๗ นางสาวธนาศริิ ชะระอ ่า ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
๘ ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๙ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
๑๐   นายธนภมูิ  มาประเสริฐ นิตกิร 
๑๑. ดร.ราเชนท์  บญุลอยสง่ อาจารย์ช่วยปฏิบตังิานฝ่ายนโยบายมหาวิทยาลยั 
๑๒. นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๓. นางจนัทรา เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๔. นางสาวธนักรณ์ วิจิตร เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

   นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยั ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั แจ้งให้ท่ีประชมุทราบในเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

       ๑.๑ การก าหนดช่ือปริญญาวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ (เพิ่มเตมิ) 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง การก าหนดช่ือปริญญา
วิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ (เพิ่มเตมิ) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดช่ือปริญญาเป็นการเพิ่มเตมิ ดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๓/๒๑ 
 

   ๑. สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ ใช้ช่ือในระดบัปริญญาตรีว่า กายอุปกรณศาสตร
บณัฑิต (Bachelor of Prosthetics and Orthotics) และใช้ช่ือในระดบัปริญญาโทว่า กายอปุกรณศาสตร
มหาบณัฑิต (Master of Prosthetics and Orthotics)  
   ๒. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ใช้ช่ือในระดับปริญญาตรีว่า ดุริยางคศาสตร
บณัฑิต (Bachelor of Music) ใช้ช่ือในระดบัปริญญาโทว่า ดริุยางคศาสตรมหาบณัฑิต (Master of Music)  
และใช้ช่ือในระดบัปริญญาเอกว่า ดริุยางคศาสตรดษุฎีบณัฑิต (Doctor of Music) หรือปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
(Doctor of Philosophy) 
   ทัง้นีไ้ด้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม ๑๒๗ 
ตอนพิเศษ ๒๑ ง วนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ส านกังานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี URL : http//www.mua.go.th/users/bhes / 
indes.htm 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การก าหนดช่ือปริญญาวิชาชีพหรือกึ่ง
วิชาชีพ (เพิ่มเตมิ) 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

         ๑.๒ (ร่าง) ก าหนดการน าเสนอการด าเนินงานของหน่วยงานหลัก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

    

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัแจ้งท่ีประชมุทราบเร่ือง (ร่าง) ก าหนดการน าเสนอ
การด าเนินงานของหนว่ยงานหลกั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนฯ ได้มีข้อเสนอแนะตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั เก่ียวกบัการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยั
ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการประชุม                     
สภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ นัน้ เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ได้มีโอกาสรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับคณะและหากหน่วยงานใดต้องการรับฟังความ
คิดเห็นหรือต้องการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยช่วยแก้ไขปัญหา จะสามารถขอข้อคิดเห็นได้เน่ืองจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขา ดังนัน้  เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะดงักล่าวเป็นไปตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ใน มาตรา ๑๘(๑๖) ส่งเสริม สนบัสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบตัิภารกิจร่วมกันกับสถาบนัอ่ืน ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    
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จึงได้จดัท า (ร่าง) ก าหนดการน าเสนอการด าเนินงานของหน่วยงานหลกัของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้ผู้บริหารของ
หนว่ยงานได้น าเสนอในการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ (ร่าง) ก าหนดการน าเสนอการ         
ด าเนินงานของหนว่ยงานหลกั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

   ๑.๓  ผลการรับรองสถาบันในปีการศึกษา ๒๕๕๒  
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ   
    

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง ผลการรับรองสถาบนัใน           
ปีการศกึษา ๒๕๕๒ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยสภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้มีมติให้การรับรอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยครอบคลุมจ านวน
นกัศกึษาดงันี ้

 

 ปัจจบุนั (ปีการศกึษา ๒๕๕๒) มีนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทัง้สิน้ ๑๘๓ คน 
 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๓ (รุ่นท่ี ๑ รับเข้าศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๐) จ านวน ๕๒ คน 
 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๒ (รุ่นท่ี ๒ รับเข้าศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๑) จ านวน ๖๗ คน 
 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ (รุ่นท่ี ๓ รับเข้าศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๒) จ านวน ๖๔ คน 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการรับรองสถาบันในปีการศึกษา 
๒๕๕๒ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ โดยมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. จ านวนนกัศกึษาแตล่ะชัน้ปี ในปัจจบุนัมีจ านวนเทา่ใด 
 ๒. คณะพยาบาลศาสตร์มีจ านวนอาจารย์เทา่ใด  
 ๓. คณะพยาบาลศาสตร์เป็นอตัลกัษณ์หนึ่งในส่ีของมหาวิทยาลยั  ซึ่งคณบดีเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ี
ได้รับการยอมรับในสังคม และมีวัฒนธรรมองค์กร ดังนัน้ ควรจะพัฒนาให้เป็นผู้ น าในด้านความสุข
สมบรูณ์ (Wellness) คือ สภาวะของความสขุ  ทางด้านร่างกาย สงัคม  อารมณ์  จิตวิญญาณ  การไม่มี
โรค และไม่ทุพพลภาพ  และควรให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงานทัง้ในโรงพยาบาลท่ีตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และท่ีตัง้อยู่ในตา่งจงัหวดั เพ่ือเป็นต้นแบบ โดยให้ศกึษาตวัอย่างจากโรงพยาบาลระบบ
ต้นแบบ 
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 ๔. ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นท่ีคณุภาพ และท าให้มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับ รวมทัง้พฒันาให้มีความเทา่เทียมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงในปัจจบุนั 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 อธิการบดีตอบค าถามและชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. จ านวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาลจะเป็นผู้ก าหนดการรับนักศึกษา     
ในแต่ละปีให้รับนกัศึกษาได้จ านวนเท่าไร โดยจะรับนกัศึกษาเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้มิได้ ทัง้นี ้จ านวน
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๓ (รุ่นท่ี ๑ รับเข้าศกึษา ในปีการศกึษา ๒๕๕๐) จ านวน ๕๒ คน นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๒ (รุ่นท่ี 
๒ รับเข้าศกึษา ในปีการศกึษา ๒๕๕๑) จ านวน ๖๗ คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีรับเข้ามาส่วนหนึ่ง และสภาการ
พยาบาลให้รับนกัศกึษาเพิ่มเติม จ านวน  ๒๐ คน นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ (รุ่นท่ี ๓ รับเข้าศกึษา ในปีการศกึษา 
๒๕๕๒) จ านวน ๖๔ คน และในปีปัจจุบนัได้รับนักศึกษาเพิ่มเติม รวมจ านวนรับทัง้สิน้ ๗๐ คน โดย
มหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณแผ่นดิน โดยคิดจากจ านวนนักศึกษาคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  ในการ
ประเมินของสภาการพยาบาลจะประเมินปีละ ๑ ครัง้เป็นระยะเวลา ๕ ปี  เม่ือประเมิน ๕ ปีผ่านแล้ว 
ตอ่จากนัน้จะประเมินทกุ ๓ ปีตอ่ ๑ ครัง้ 
 ๒. สดัส่วนอาจารย์ตอ่จ านวนนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มีอตัราส่วนอาจารย์ ๑ 
คนตอ่นกัศกึษาจ านวน ๘ คน ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
 ๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.เบญ็จา เตากล ่า อดีตเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลยั
พยาบาลเกือ้การุณย์  เม่ือเกษียณอายรุาชการจงึได้มาปฏิบตังิานท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต อีกทัง้ยงั
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพให้กบัสภาการพยาบาล จึงเป็นท่ียอมรับของสงัคม ในส่วนของ 
นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์เม่ือส าเร็จการศกึษาจะต้องสอบขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล  การท่ีจะให้นกัศกึษาส าเร็จการศึกษาและมีงานท า ร้อยละ ๑๐๐ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าหนกัใจมาก 
แม้แตว่ิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ถือวา่เก่งท่ีสดุ อตัราการสอบได้ผลคือ ร้อยละ ๘๐ ซึง่สงูเป็นอนัดบั ๑ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัท าโครงการ Wellness School ร่วมกบั
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยจะด าเนินการให้เป็นต้นแบบของกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากในระยะหลัง
โรงเรียนแต่ละแห่ง มีการระบาดของโรคมือเท้าปากเป่ือย และไข้หวดัต่าง ๆ ในเด็ก โครงการดงักล่าวจะ
ขยายไปยงัโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และศนูย์พฒันาเดก็เล็กทัว่ประเทศ ตอ่ไป 
  

 ท่ีประชมุรับทราบ และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระ๑.๔ (ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ....  
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุทราบเร่ือง (ร่าง) พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ....  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๖/๒๑ 
 

 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ ก าหนดว่า    
ให้สถาบันของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็น
หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ ยกเว้น สาขาเฉพาะทาง ตามมาตรา ๒๑ และนโยบายของมหาวิทยาลยัในแผน
กลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ข้อท่ี ๑ ก าหนดไว้ว่า การผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเปล่ียน
สถานะเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  โดยพฒันาศกัยภาพและความพร้อมท่ีมีอยู่อย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ยก (ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต พ.ศ. .... โดย (ร่าง) พระราชบญัญัติดงักล่าว ได้
ผา่นการประชมุคณะกรรมการยกร่างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ การยก (ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดสุิต เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัจะได้น าไปศกึษา และจะเป็นวาระพิจารณาในการประชุม
ครัง้ตอ่ไป 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ขอให้คณะกรรมการชดุยกร่างพระราชบญัญัติฯ ได้ทบทวนปัญญาและอปุสรรค ท่ีกรรมการชดุ
ยกร่างหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้พบปัญหา  โดยจดัท าเป็นรายการ ยกเว้น กรณีท่ีมีกฎหมาย 
บงัคบัไว้ไมส่ามารถแก้ไขได้ 
 ๒. ขอให้สรุปประเดน็ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในร่างพระราชบญัญตัฯิ โดยท าเป็นตารางเปรียบเทียบ
ระหวา่งฉบบัเดมิ ฉบบัใหม่ และประชาคมมีสว่นได้และสว่นเสียอะไร โดยแยกเป็นหมวด ๆ ในแตล่ะข้อ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 เน่ืองจาก ร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วเก่ียวข้องกบัชีวิตความเป็นอยู่ของบคุลากร และการพฒันา
มหาวิทยาลยั  จึงขอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัศกึษารายละเอียดร่างพระราชบญัญัติฯ ดงักล่าว 
และให้มหาวิทยาลยัจดัประชมุสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา (ร่าง) พระราชบญัญตัฯิ เป็นการเฉพาะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

  สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓
เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมล าพอง ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฝ่ายเลขา-          
นุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้เวียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๗/๒๑ 
 

รับรองรายงานการประชุมเป็นเบือ้งต้น เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว               
จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  
 

  เน่ืองจาก การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ได้มีผู้ทกัท้วงให้มีการบนัทึกข้อความ
เพิ่มเติม ในวาระท่ี ๔.๗ หน้า ๑๕/๒๔  ประธานได้ถามท่ีประชุมว่า เห็นควรให้มีการบันทึกข้อความ
เพิ่มเตมิหรือไม ่ ท่ีประชมุมีความเห็นวา่ข้อความท่ีบนัทกึไว้เพียงพอแล้ว  
 

  มต ิ ท่ีประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข ดงันี ้ 
   ๑. หน้า ๓/๒๔ ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ มติท่ีประชมุรับทราบ เพิ่มเติมข้อความ และแจ้งบณัฑิต
วิทยาลยัรับทราบด้วย 
        ๒. หน้า ๑๙/๒๔  มติท่ีประชมุอนมุตัิโครงการจดัตัง้โรงเรียนการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต (Suan Dusit School of Culinary Arts) เพิ่มติมข้อความ โดยใช้ช่ือเป็นโรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต สว่นช่ือภาษาองักฤษให้พิจารณาแล้วแตต่ามความเหมาะสม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

        ๓.๑ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ 
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า 
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พ.ศ. ... 

   

  สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วย  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหนง่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้รับบันทึกข้อความจากส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ท่ี ศธ.๐๕๐๖(๒)/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี ๒๕  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๓  โดยพิจารณาในเร่ือง (ร่าง) 
พระราชกฤษฎีกาฯ และมีการตัง้ข้อสงัเกต ดงันี ้

๑. ควรปรับปรุงการเขียนหลกัการและเหตผุล  ให้ครบถ้วนตามรูปแบบการเสนอ 

(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ดงัแนบ 

๒. หวัเร่ือง (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ควรเพิ่มข้อความให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ตามรูปแบบการเขียน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ 

๓. ควรเพิ่มเติมช่ือปริญญาทางวิชาการในระดบัปริญญาเอก คือ “ปรัชญาดษุฎี

บณัฑิต” ใช้อกัษร “ปร.ด.” ในทกุสาขาวิชาท่ีปรากฏ (ก) โดยตอ่ท้ายช่ือปริญญาวิชาชีพ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๘/๒๑ 
 

๔. ตดัมาตรา ๑๐ ออก แล้วเพิ่มเตมิข้อความในมาตรา ๒ คือ 

   “มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้บังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน        
ราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป  เว้นแตม่าตรา ๓(๒) ให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี... พ.ศ...เป็นต้นไป 

โดย (ร่าง) ข้อบงัคบัดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเนือ้หาสาระและกฎหมาย
ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในการประชุม ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกาวา่ด้วย  ปริญญาในสาขาวิชา  อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหนง่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  พ.ศ. ... 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี  ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ด้วยมี
ข้อเสนอแนะและข้อแนะน าจากส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาให้ด าเนินการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบการเขียนร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ทางกองกฎหมายและส่วนงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และน า เสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยหลักทั่วไปต้องใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเป็นต้นไป การย้อนหลงัจึงเป็นการไม่เหมาะสม แต่เน่ืองจาก มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าว มาตัง้แต่ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ แตด้่วยเกิดการเปล่ียนแปลงโดยมหาวิทยาลยัราชภฏัทกุแห่ง
ต้องด าเนินการจัดท าเป็นรายมหาวิทยาลัย ซึ่งจุดท่ีส าคญัได้แก่ มาตรา ๒ เร่ืองการบงัคบัใช้ เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็น ในมาตรา ๒ จึงระบุว่า “พระราชกฤกฎีกานีใ้ห้บังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจาก                    
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบญัญัติมาตรา ๓ (๓) (๕) (๘) (๑๑) มาตรา ๔              
มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป”                    
ในสว่นอ่ืน ๆ เป็นการแก้ไขตามค าแนะน าของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทกุประการ 
 การระบุเหตผุลการย้อนหลงัของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ต้องเป็นภาษาท่ีเป็นเหตผุลทางวิชาการ 
ซึ่งเหตุผลในการย้อนหลัง ๔ สาขาวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตและความ
ต้องการของสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสาขาวิชาเหลา่นีอ้ยา่งตอ่เน่ืองและรวดเร็ว 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกูล ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวชีแ้จงเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลยัได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตัง้แต ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอ่มามหาวิทยาลยัมีการเพิ่มหลกัสตูรใหม ่
ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ส่งเร่ืองกลับเพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเตมิข้อมลูของหลกัสตูรใหม ่จงึท าให้เกิดความลา่ช้า  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๙/๒๑ 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. การบงัคับใช้ย้อนหลังตัง้แต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการเสนอท่ีย้อนหลังและ            
ขดัตอ่มตคิณะรัฐมนตรี หากใสว่นัท่ีย้อนหลงัไมไ่ด้ขอให้ใสว่นัเดือนปีปัจจบุนัท่ีนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 ๒. มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ท่ียงัไม่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ขอให้ระบใุนมาตราท่ี ๒  
 ๓. มหาวิทยาลยัควรท าหนงัสือชีแ้จงรายละเอียดเหตผุลการบงัคบัใช้ย้อนหลังของร่างพระราช
กฤษฎีกาตา่ง ๆ ไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม 
 ๔. ขอให้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อความและหากมีการแก้ไขข้อความบางข้อความท่ีไมมี่
ผลกระทบตอ่สาระส าคญั ขอให้ด าเนินการได้เพ่ือความถกูต้องและสมบรูณ์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพ่ือทราบตอ่ไป 
 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
พ.ศ. .... และ รับทราบ เหตผุลและความจ าเป็นในการก าหนดวนับงัคบัใช้ย้อนหลงัและให้ปรับปรุงตามท่ีฝ่าย
กฎหมายได้ชีแ้จง  และส่วนการใช้ถ้อยค าขอให้ฝ่ายกฎหมายหารือกับอธิการบดี และด าเนินการเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระ๔.๑ แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอ เ ร่ือง แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
    ตามท่ี สภามหาวิทยาลยัได้ให้ความเห็นชอบสรุปผลการด าเนินงานแผนพฒันา
สถาบนัสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และอนมุตัิแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
ประชุม ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ นัน้ จากผลการด าเนินงานแผนพัฒนา
สถาบันสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อเสนอแนะในการประชุมดังกล่าว ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จึงได้จดัท า แผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทัง้ได้
ระบถุึงโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 

    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแผนพัฒนาสถาบนัสู่สากล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๐/๒๑ 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. การเป็น International ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จะเป็นในลกัษณะใด เน่ืองจากไม่มี
ค าอธิบายตรงท่ีใดระบวุ่า ระยะเวลา ๓ – ๕ ปี มหาวิทยาลยัได้ตัง้เป้าหมายไว้อย่างไร และได้ด าเนินการ ไปถึง
ขัน้ตอนใดบ้าง  
 ๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีมีการแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สากล 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานควรจะเป็นอธิการบดีหรือไม ่
เพ่ือท าหน้าท่ีในการก ากบัการขบัเคล่ือน  โดยมีสภามหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีผลกัดนั  
 ๓. ควรมีการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่จดัอยูใ่นล าดบัท่ีเทา่ไร ของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย (World Universities’ Ranking) หรือการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในภูมิภาคเอเซีย ว่าจดัอยู่ใน
อนัดบัท่ีเทา่ไร 
 ๔. ขอทราบผลการด าเนินงานแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งจะเป็นตวับ่งชีไ้ด้ว่า
การด าเนินการนัน้จะประสบความส าเร็จได้เพียงใด 
 ๕. การขบัเคล่ือนแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์นัน้ มหาวิทยาลยัควรท า
ความเข้าใจกบัประชาคมของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากต้องด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
        ประธานอนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
พฒันาสถาบนัสูส่ากลฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต  คณุานวุฒัน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์
อาจารย์ธนาศริิ  ชะระอ ่า  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้
 ๑. ส าหรับ Milestone ของแตล่ะปี มหาวิทยาลยัได้ตัง้ไว้เป็นระยะยาว ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะตัง้ไว้เป็นเชิงปริมาณ เช่น จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติ หรือโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ข้อความ
ตกลงท่ีจดัท ากบัสถาบนัการศกึษาหรือหน่วยงานในตา่งประเทศ  และได้ใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงในการก้าวสู่
สากลของมหาวิทยาลยั  แตใ่นส่วนของเป้าหมายท่ีเป็นเชิงคณุภาพหรือข้อมลูเชิงลึก ต้องขอข้อเสนอแนะ
จากท่ีประชมุ 
 ๒. แผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิ ได้มีการจดัท า
แผนเป็น ๒ ลกัษณะ ได้แก่ ๑) จดัท าตามเกณฑ์การประเมินของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
(สกอ.) และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ๒) จดัท าตามลกัษณะก้าวสู่สากล 
ดชันีชีว้ดัความส าเร็จ สว่นการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในประเทศไทย (World Universities’ Ranking) หรือ
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในภมูิภาคเอเซีย จะน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัในการระชมุ ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ 
โดยท่ีความเป็นสากลมิได้หมายถึง ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นสากล  ควรจะเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความพร้อมและสามารถจะท าได้  ซึง่ส านกังานวิเทศสมัพนัธ์เป็นเพียงผู้ประสานเทา่นัน้ 

http://www.opdc.go.th/


รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๑/๒๑ 
 

 ๓. การเป็น International ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้อะไร  ซึ่งตอบได้ยากมากหาก
เปรียบเทียบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในประเทศไทย (World Universities’ Ranking)  มหาวิทยาลยัจึง
ต้องมีแผนพฒันาสถาบนัสู่สากลนี ้เช่น จ านวนนกัศึกษานานาชาติตอ่จ านวนนกัศึกษาทัง้หมด เม่ือเทียบ
เป็นสดัส่วนจะได้จ านวนน้อย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ต่างประเทศ หรืองานวิจัย  การท่ีจะให้มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัสวนดสุิต จดัอยูใ่น Top one Hundred ท าได้ยากมาก 
 ๔. ผลการด าเนินงานแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 
ในการประชุม ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ แต่ถ้าน าแผนพฒันาสถาบนัสู่สากลมารวมในแผนพฒันาสถาบนัสู่
สากล ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะสามารถเปรียบเทียบเห็นได้ชดัเจนมากขึน้ 
  

 มติ  ท่ีประชุม อนุมัติ แผนพฒันาสถาบนัสู่สากล มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระ๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดตัง้โรงเรียน
การเรือน พ.ศ. .... 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารน าเสนอท่ีประชุม เร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วยการจดัตัง้โรงเรียนการเรือน พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิให้จดัตัง้โรงเรียนการเรือน ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓ เพ่ือให้การด าเนินการจดัการศกึษา 
การวิจยั การท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม และเพ่ือให้การบริหารจดัการเกิดความคล่องตวัและมีอิสระมากขึน้
นัน้  ในการนี ้กองกฎหมาย จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยโรงเรียนการ
เรือน พ.ศ. .... เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ในการประชุม ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ประธานได้
มอบหมายให้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี  ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย ชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี  ้ตามท่ี 
โรงเรียนการเรือน ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะนัน้ ซึ่ง
ตามกฎหมายการจัดตัง้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการตามพระราชบญัญัติ ว่าด้วยการ
บริหารราชการในสถาบนัอุดมศึกษา มาตรา ๕ ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วย การจดัตัง้สถาบนัอุดมศึกษา 
ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีสิทธิหรือหน้าท่ีอย่างใด ให้หัวหน้าส่วนงานภายในมีสิทธิ และหน้าท่ี
เชน่เดียวกนั เว้นแตข้่อบงัคบัของสภาสถาบนัอดุมศกึษาท่ีออกมาตรา ๕ จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการ
นี ้มหาวิทยาลยัจึงได้ยก (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วยการจดัตัง้โรงเ รียนการเรือน 
พ.ศ. ....  โดยร่างข้อบงัคับดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย    
ครัง้ท่ี๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๒/๒๑ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วยการจดัตัง้โรงเรียนการเรือน พ.ศ. .... 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วยการจดัตัง้โรงเรียนการเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระ๔.๓ (ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 

   เลขานกุารขอความเห็นชอบเพ่ือเล่ือนวาระ ๔.๓ ไปเป็นระเบียบวาระประธานแจ้ง
ท่ีประชมุทราบ วาระท่ี ๑.๔  
 

ท่ีประชมุรับทราบ และให้ความเห็นชอบการเล่ือนวาระท่ี ๔.๓ ไปเป็นวาระท่ี ๑.๔ 
 

๔.๔ โครงการจัดตัง้โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  
(School of Tourism and Hospitality Management) 

 

สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุ เร่ือง โครงการจดัตัง้โรงเรียนการ
ทอ่งเท่ียวและการบริการ (School of Tourism and Hospitality Management) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  ตามท่ี แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ได้มี
การก าหนดการจดัตัง้หน่วยงานจดัการศึกษาใหม่ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ “โรงเรียนการท่องเท่ียว
และการบริการ” โดยรวมหลกัสตูรอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ แขนงการท่องเท่ียว แขนงการ
โรงแรม แขนงธุรกิจการบิน สงักดัคณะวิทยาการจดัการ หลกัสตูรการออกแบบนิทรรศการและงานแสดง 
สงักัดคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการงาน
บริการ (M.B.A.- Hospitality Management) โครงการพิเศษในความดแูลของส านกักิจการพิเศษเข้า
ด้วยกัน เพ่ือเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการให้เข้มแข็งตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารโครงการท่ีน าเสนอมาด้วยนี ้
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาโครงการจดัตัง้โรงเรียนการท่องเท่ียว
และการบริการ เป็นหนว่ยงานเทียบเทา่คณะ 
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

 ๑. เม่ือขอจดัตัง้เป็นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการแล้ว ต้องมีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัด้วย
หรือไม ่



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๓/๒๑ 
 

 ๒. มหาวิทยาลยัได้จดัตัง้โรงเรียนการเรือนไปแล้วนัน้ ครัง้นีข้อจดัตัง้โรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ  เหตใุดต้องแยกออกเป็นโรงเรียน เน่ืองจาก แขนงวิชาตา่ง ๆ ก็สงักัดในคณะวิทยาการจดัการ
อยูแ่ล้ว 
 ๓. การจัดตัง้เป็นโรงเรียนท าให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ตา่งประเทศก็มีลกัษณะนี ้ เดมิแขนงวิชาตา่ง ๆ ท่ีสงักดัอยูต่ามคณะนัน้ การแยกออกมาจดัตัง้เป็นโรงเรียน
ตา่งหากจะมีผลกระทบอยา่งไรกบัคณะท่ีแขนงวิชานัน้สงักดัอยูห่รือไม ่

 ๔. ขณะนีมี้การประเมินผลงานของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) เชน่ คณะครุศาสตร์
ได้แยกปฐมวยัไป ซึง่ขณะนีมี้เพียงการศกึษาปฐมวยัเทา่นัน้ ท าให้การประเมินผลงานลดน้อยลง 
 ๕. ช่ือภาษาองักฤษ ค าว่า “Tourism” ไม่ควรระบุไว้ เน่ืองจากเป็นแขนงวิชาหนึ่งในสาขาวิชา 
เช่นเดียวกับแขนงธุรกิจการบิน แขนงการโรงแรม ซึ่งแขนงวิชาต่าง ๆ เหล่านี ้อยู่ใน Hospitality จึงไม่
ควรมีแขนงวิชาอยู่ในสาขาวิชา 
 ๖. การตัง้ช่ือโรงเรียน เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับด้านการบริการ อาจจะตัง้ช่ือเป็นเชิงวิชาการ
โดยใช้ช่ือ “โรงเรียนวิทยาการบริการ”  เพราะมหาวิทยาลยัมีเอกลกัษณ์ในด้านการบริการอยู่แล้ว ถึงแม้ช่ือ
จะไมส่อดคล้องกบัของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
 ๗. ขอทราบคา่เล่าเรียนของนกัศกึษาหลกัสตูรอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ สงูกว่าหลกัสตูร
อ่ืนเท่าไร  และช่ือภาษาอังกฤษควรจะใช้ค าเดิมท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอ เน่ืองจากสอดคล้องในส่วนท่ี
มหาวิทยาลยัของบประมาณ  หากจะมีการเปล่ียนช่ือควรเปล่ียนภายหลงั 
 ๘. รายช่ือบคุลากรประจ าโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ ขอให้ตรวจสอบช่ือปริญญา และ
ควรระบช่ืุอประเทศท่ีส าเร็จการศกึษาไว้ด้วย  
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้

 ๑. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลยัมีมติเลือกกลุ่มตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ คือ กลุ่ม ค สถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะ
ทาง และการเลือกแบ่งกลุ่มของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)        
คือ ค ๒) หลกัสูตรเฉพาะทางปริญญาตรี เป็นแขนงท่ีมหาวิทยาลยัมีความเช่ียวชาญ  ซึ่งแขนงต่าง ๆ ท่ี
มหาวิทยาลยัมีอยู่ปรากฏว่ามี ๒ ส่วน คือ อาจารย์ และหลกัสูตรอุตสาหกรรมบริการไปสงักัดตามคณะ
ต่าง ๆ โดยหลกัสูตรอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการสังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจดัการ ดแูลแขนงการ
ทอ่งเท่ียว แขนงการโรงแรม คร่ึงหนึง่ อีกคร่ึงหนึง่ส านกังานกิจการพิเศษดแูลแขนงการโรงแรม ในเร่ืองการ
ให้นกัศึกษาฝึกงานในโรงแรม ส่วนแขนงธุรกิจการบิน ศูนย์สุพรรณบุรี ดูแลโดยคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
แขนงธุรกิจการบิน ศูนย์หัวหิน ดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นการดูแลผ่าน

http://www.opdc.go.th/
http://www.nesdb.go.th/


รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๔/๒๑ 
 

อธิการบดี ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญมากขึน้จึงได้ขยายเปิดรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ดแูลโดยส านกักิจการพิเศษ ท าให้การจดัการศึกษากระจายความรับผิดชอบออกเป็นส่วน ๆ 
การของบประมาณก็ท าได้ยาก เน่ืองจาก สงักดัอยูภ่ายใต้คณะตา่ง ๆ งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจะได้ตาม
คณะท่ีแขนงวิชานัน้สงักัดอยู่  อีกประการหนึ่ง แขนงการท่องเท่ียว แขนงการโรงแรม แขนงธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลยัได้พฒันารูปแบบให้มีคณุลกัษณะเด่น เช่น ด้านบุคลิกภาพ ส่วนสูง น า้หนกัตวั รวมทัง้การ
สอบก็จัดสอบแยก เน่ืองจาก นักศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ สอบเฉพาะด้าน
ภาษาองักฤษอย่างเดียว และคดัเลือกตามบคุลิกภาพ ซึ่งคา่เล่าเรียนนกัศกึษาท่ีเรียนหลกัสตูรนีจ้ะเก็บสงู
กว่านักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ดังนัน้ หากไม่จัดตัง้เป็นโรงเรียนการท่องเท่ียวและบริการ การพัฒนา
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางเป็นไปได้ยาก 

  ๒. ช่ือภาษาองักฤษ “School of Tourism and Hospitality Management”  ตามหลกั
แล้วค าว่า Tourism ไม่ควรระบุอย่างท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก ค าว่า  
Hospitality ครอบคลุมทัง้หมดแล้ว  แต่เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ  เสนอแผนให้กับคณะรัฐมนตรี ได้รวม Tourism เข้าไปด้วย มหาวิทยาลยัจึงมองว่าหากใช้ช่ือ
ภาษาอังกฤษสอดคล้องตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ
คณะรัฐมนตรี  โอกาสในการของบประมาณเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลคงจะง่ายมากขึน้    
  ๓. นักศึกษาในส่วนของหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ มีค่าธรรมเนียม    
ภาคเรียนละ ๒๗,๐๐๐ บาท ส่วนนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ ๑๙,๐๐๐ – ๒๒,๐๐๐ 
บาท สงูกวา่ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

 

มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัติ โครงการจดัตัง้โรงเรียนการท่องเท่ียวและบริการ (School of Tourism and 
Hospitality Management) โดยเร่ิมต้นให้ใช้ช่ือตามท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอไปก่อน หากจะมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือควรเปล่ียนแปลงในภายหลัง และน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระ๔.๕ การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนดุสิต   

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดี ของ
สภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๗(๑๐)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ นัน้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการ

http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/


รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๕/๒๑ 
 

ปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตวัชีว้ดัท่ี ๑๒.๑ ระดบัคณุภาพ
ของการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประเด็นท่ี ๑          
สภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีและการก ากับดูแล
สถาบนัอดุมศกึษารวมทัง้กรอบทิศทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานของสถาบนั 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเอง
ท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั 
 

 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากนโยบายทัง้ ๖ ข้อท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
คณะผู้ปฏิบตัิงานเห็นว่าควรทบทวนนโยบาย ข้อ ๔ เร่งรัด ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ในข้อยอ่ยท่ี ๓ จดัให้มีการรายงานการเงิน งบประมาณ การ
ตรวจสอบภายใน ปีละ ๒ ครัง้ เพิ่มเติมข้อย่อยท่ี ๕ จดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ อีกประเด็นท่ีเพิ่มเติมจากท่ีประชุมถือว่าเป็นนโยบายเพิ่มเติม คือ การน าเสนอการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหลักเพ่ือน าเสนอการด าเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการ            
สภามหาวิทยาลยั 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. เม่ือมีนโยบายและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัด าเนินมาระยะหนึ่งแล้วก็ควรพิจารณา
ว่าได้ปฏิบตัิตามนโยบายมากน้อยแค่ไหน จึงสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการร่างนโยบายและการ
ก ากับดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัได้ทบทวนนโยบายฯ ดงักล่าวแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  
 ๒. การเขียนโครงสร้างของระบบและกลไกการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต ในหน้า ๙ ควรวางต าแหน่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการอยู่ด้านซ้าย และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยู่ด้านขวาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ส านักงาน
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั) 
 ๓. ควรมีการวิเคราะห์ถึงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัเพ่ือน ามาพฒันาและจดัท า
แผนในปีตอ่ไป 
 ๔. ควรแยกระบบกบัภาระหน้าท่ีออกจากกนัเพ่ือความชดัเจน 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกูล  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการร่างนโยบายฯ ได้ชีแ้จง
เพิ่มเติมว่า การเขียนโครงสร้างของระบบและกลไกการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏั



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๖/๒๑ 
 

สวนดสุิต ในหน้า ๙ เป็นช่องทางในการน าเสนองานเข้าสู่สภามหาวิทยาลยัด้วยงานประชมุ ซึ่งโครงสร้าง
ดงักล่าวมิได้หมายถึงสายการบงัคบับญัชา ทัง้นีจ้ึงขอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัช่วยพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไขท่ีเหมาะสม 
 รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ แทนคณาจารย์ กล่าว
เพิ่มเติมว่า จากโครงสร้างของระบบและกลไกการก ากับดแูลตนเองท่ีดี จะพบว่ามีค าศพัท์ ๒ ค า ได้แก่ 
ระบบ และกลไก ซึง่ระบบของสภามหาวิทยาลยัจะมี ๓ ระบบ คือ ๑) การเตรียมการก่อนการประชมุ ๓ วนั 
๒) การด าเนินงานระหว่างการประชุม ๓) การติดตามผลการด าเนินงาน ส่วนค าว่า กลไก คือ สิ่งท่ีจะ
ผลกัดนัให้ทัง้ ๓ ระบบสามารถด าเนินการได้ ทัง้นีต้ามโครงสร้างดงักล่าวจึงหมายถึงเส้นทางการด าเนิน
เร่ืองเข้าสูส่ภามหาวิทยาลยั และเห็นว่าควรจะประเมินระบบการท างานในส่วนนีเ้พราะเน่ืองจากมีตวัชีว้ดั
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท่ีได้ก าหนดไว้อยูแ่ล้ว 
 

 มต ิท่ีประชมุพิจารณา การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั โดยให้
คณะกรรมการร่างนโยบายและการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้ทบทวน
นโยบายฯ ดงักลา่วและน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระ๔.๖ แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   สืบเน่ืองจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินตาม
แผนพฒันาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และได้น าเข้าท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๙
(๒)/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ตุลาคม ๒๕๕๒ และเพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เป็นไปตามกรอบท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๕๖) ไปแล้วนัน้ ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก ากับติดตาม แผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีความตอ่เน่ือง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ มุง่เน้นการน าแผนพฒันาบคุลากรไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การ
ก ากับติดตามของหวัหน้าหน่วยงานทุกระดับ ท่ีสามารถวดัและประเมินผลการพัฒนาศกัยภาพ ทักษะ 
รวมถึงความรู้ ความสามารถของบคุลากรหลงัจากท่ีได้รับการอบรม สมัมนา โดยมี ๓ กลยทุธ์หลกั ได้แก่  

๑) จัดท าแผนพัฒนาตามลักษณะงาน และแผนจัดคนเข้ารับการศึกษา/
ฝึกอบรม/ดงูาน ตามช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ท่ีด าเนินการมาแล้ว และสอดคล้องกับ
ลกัษณะงาน โดยจดัท าเป็นแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) และด าเนินการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๗/๒๑ 
 

ตามแผนพฒันารายบคุคล และมีระบบก ากบัตดิตามความก้าวหน้าและการพฒันาของบคุลากรรายบคุคล
อยา่งเป็นรูปธรรม  

๒) จดักิจกรรมท่ีสนบัสนุนการถ่ายทอดงานและวฒันธรรมจากบุคลากรอาวโุส 
(Core Pillars) ให้กบับคุลากรรุ่นใหม ่(Young Blood) - Coaching on Job and Culture   

๓) จดัท าระบบกลไกก ากับติดตามการพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะในระดบั
หน่วยงาน โดยแผนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมครัง้ท่ี ๑(๑๓)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพฒันาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
๑. ควรมีการเช่ือมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาบุคลากรกับการต่ออายุราชการและแผนพัฒนา

ผู้บริหารตามผลการประเมินของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลยั 
๒. ควรศกึษาและสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัเก่ียวกบัค าวา่หนว่ยงานหลกัและหน่วยงาน และควรมี

หนว่ยงานท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัอิยูใ่นกลุม่เป้าหมายด้วย 
๓. ควรมีระบบและกลไกการด าเนินงานระหวา่งผู้ รับผิดชอบทัง้ ๔ ฝ่าย  
๔. ควรพิจาณาเร่ืองทนุการศกึษา จ านวน ๒๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท วา่มีผลกระทบหรือไม่หากไม่มีทนุ

ดงักลา่ว 
๕. ควรมีการสร้างทีม Learning ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การปฏิบตัิงานให้เกิดเป็น

วฒันธรรมการท างานท่ีดี  
๖. เม่ือบคุลากรได้ไปอบรมในเร่ืองตา่ง ๆ บคุลากรเหลา่นัน้จงึควรน าเสนอผลการอบรม หรือจดัท า

เป็นเอกสารข้อมลูท่ีได้อบรมตอ่หนว่ยงาน 
๗. ควรมีการประเมินผลท่ีชดัเจนโดยการก าหนดเป็นคา่ร้อยละ หรือก าหนดเคร่ืองมือชีว้ดัท่ีชดัเจน 

 

 มติ ท่ีประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๘/๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ สรุปผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปผลการด าเนินงานสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ ให้
มหาวิทยาลยัแตล่ะแห่งมีสภามหาวิทยาลยั และมาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจและหน้าท่ีก ากับดแูล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั นัน้ ในการนี ้ส านกังานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั จึงได้จดัท าสรุปผล
การด าเนินงานสภามหาวิทยาลยั รอบ ๑ ปี (มกราคม – ธนัวาคม ๒๕๕๒) เรียบร้อยแล้ว 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ สรุปผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ สรุปกิจกรรมการด าเนินงาน การจัดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  
   แก่มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย  

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปกิจกรรมการด าเนินงาน 
การจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่ม แก่มลูนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วย ส านกักิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ได้รับความไว้วางใจให้
ด าเนินการจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่ม พร้อมทัง้ตกแตง่ห้องประชมุและพืน้ท่ีโดยรวมในงานเลีย้งรับรอง
เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ศาลปกครองและครบรอบ ๒๙ ปี ของมลูนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารศาลปกครอง โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ      
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้ก ากบัดแูลการจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่มในงานดงักลา่ว  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปกิจกรรมการด าเนินงาน การ
จดับริการอาหารและเคร่ืองดื่ม แก่มลูนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๑๙/๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๒
(๑๖)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้ส านกังานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ได้เสนอข้อเสนอแนะ
ไปยงัหนว่ยงาน จ านวน ๖ หนว่ยงาน ดงันี ้
 

   หนว่ยงานท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ 
   ๑. ฝ่ายวิชาการ เ ร่ือง แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามบันทึกข้อความเลขท่ี สนอ.๕๐๖/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 
(เอกสารแนบ)  
   หน่วยงานท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั คือ  
   ๒. บณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง กระบวนการท่ีสร้างคณุคา่ของมหาวิทยาลยั ในตวัชีว้ดั
ท่ี ๑๘ ตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๓. สภาคณาจารย์และข้าราชการ เร่ือง แนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๔. ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่ือง การอนมุตักิารให้ปริญญา 
   ๕. ส านกัวิจยัและพฒันา เร่ือง แผนงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดสุิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

   ๖. กองนโยบายและแผน เร่ือง การทบทวนการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
และแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๒๐/๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ กระบวนการบริหารจัดการการด าเนินงาน และการตดิตามค่าสอนที่เกิน 
   ภาระงานสอนของคณาจารย์ 
 

 สรุปเร่ือง รองศาสตราจารย์มยุรี  เจริญทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ น าเสนอท่ีประชมุดงันี ้
   ๑) กระบวนการบริหารจดัการการด าเนินงาน ว่า มหาวิทยาลยัไม่ควรมอบหมาย
ให้บุคลากรปฏิบตัิงานหลายต าแหน่ง และหน่วยงานท่ีมอบหมายงานนัน้ ๆ ควรเป็นเจ้าของเร่ืองในการ
ด าเนินงาน เช่น การ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา         
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ....       
ฝ่ายวิชาการควรจะร่างข้อมลูดงักล่าวให้กบักองกฎหมายเพ่ือให้กองกฎหมายได้ท าหน้าท่ีในการพิจารณา
ไตร่ตรองเป็นต้น 
   ๒) การตดิตามคา่สอนท่ีเกินภาระงานสอนของคณาจารย์วา่ เน่ืองจากการเบิกจ่ายคา่
สอนท่ีเกินภาระงานสอนของคณาจารย์มีความลา่ช้าจงึขอให้คณะผู้บริหารเร่งด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ การส ารวจความคิดเหน็ของประชาคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สวนดุสิต  
 

 สรุปเร่ือง ศาตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้ทรงคณุวฒุ ิน าเสนอท่ีประชมุดงันี ้ 
   ๑) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตควรมีการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาคมท่ีมีตอ่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตและควรจดั Rating ทกุปี  
   ๒) รัฐบาลในปัจจุบนัได้ริเร่ิมหน่วยงานใหม่ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจ
เพ่ือสังคมแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมกิจการโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน หรือท่ีเรียกว่า
องค์กรเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) โดยตรง ทัง้นี ้จึงมีความประสงค์ให้สภามหาวิทยาลยัร่วมกนัคิดเพ่ือเช่ือมโยงโครงการ
ดงักล่าว และในส่วนงานของส านกักิจการพิเศษก็สามารถเช่ือมโยงได้เช่นกนัโดยปรับเปล่ียนช่ือเร่ืองท่ีได้
จดัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ให้มีความสอดคล้องอีกทัง้ควรมีการศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิ 
    

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๓(๑๗)/๒๕๕๓ ๒๑/๒๑ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
(นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     

   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 

 (นางสาวธนักรณ์  วิจิตร)  
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


