
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ท่ี ๔(๑๘)/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  
ณ  ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
     ประธาน  
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายก 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๕. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๖. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๗.  นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ   

๘. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๙.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการ 
๑๒.  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
         มหาวิทยาลยั  กรรมการ 

๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๕. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๒/๒๑ 

๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ  
๒. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 
๓.    ดร.วรานี เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๕. นางสาวพรชณิตว์ แก้วเนตร ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์ ณ พทัลงุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ดร.สวุมาลย์ มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา (ชพูิกลุชยั) ชปีลมนัน์  ราชบณัฑิต    ผู้อ านวยการโครงการปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส ประธานหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นนัทิยา ดวงภมุเมศ ผู้อ านวยการหลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
๑๑. นายธนภมู ิ มาประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีกองกฎหมาย 
๑๒. นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๓. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๔. นางสาวธนักรณ์ วิจิตร  เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๕. นางไพลิน  วฒันาศรีโรจน์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

   นายมานิจ  สขุสมจิตร   นายกสภามหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีประธานการประชมุได้
แจ้งเร่ืองเพ่ือท่ีประชมุทราบ ดงันี ้
 

ระเบียบวาระ๑.๑ การน าเสนอการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สรุปเร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบว่า การน าเสนอการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   สืบเ น่ืองมาจาก สภามหาวิทยาลัยได้หารือกับคณะผู้ บ ริหาร และเลขานุก าร                       



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๓/๒๑ 

สภามหาวิทยาลยั ในการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในระดบัคณะได้น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่า 
คณะมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมทัง้ปัญหา
อปุสรรคตอ่การด าเนินงาน  ซึง่ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๓  ท่ีประชุมรับทราบก าหนดการน าเสนอการด าเนินงานของหน่วยงานหลัก โดยให้ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลยัได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น นัน้ ในการนี ้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การน าเสนอการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และขอรับฟังข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  ณ พทัลงุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยั ๕ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจดัการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นฐานการพฒันาขีดความสามารถของ
ประเทศ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาผลงานวิจยั นวตักรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ และประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจดัการแบบพลวตั  

วิสัยทัศน์ของคณะ คือ การเป็นองค์กรคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับ ในด้านการ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ในระดบัภมูิภาคอาเซียน และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ปรัชญา คือ คดิเป็น เดน่เทคโนโลยี มีคณุธรรม น าการวิจยั 
วิสัยทัศน์ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรคุณภาพท่ีได้รับการ

ยอมรับในด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการในระดบัภมูิภาคอาเซียน และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
พันธกิจ คือ ผลิตบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีมี

คณุภาพและคณุธรรมเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยแพร่องค์ความรู้
ท่ีมาจากการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพบณัฑิตและบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรมไทยและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยการน าระบบบริหารจดัการเชิงพลวตัมาใช้ในการด าเนินงาน
ตามพนัธกิจ 

ทัง้นี ้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโครงการเด่นท่ีด าเนินการ ประจ าปี 
๒๕๕๒  อาทิ  ๑) โครงการยกระดับการบริการและผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม            
๒) การจดันิทรรศการสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
วนัท่ี ๘ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี  ๓) กิจกรรม Science Researcher Day ๒๐๐๙               
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จดุเดน่ วิธีปฏิบตัิและผลการด าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น การให้บริการ
ทางวิชาการ อาทิ ด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
โดยการบรูณาการทัง้ ๔ พนัธกิจ ได้แก่ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม   

การพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจบุนั เชน่ 
๑. การจดัตลาดนดัแรงงานในสาขาท่ีคณะผลิตบณัฑิตเพ่ือเพิ่มโอกาสการได้งาน

ท าของนกัศกึษา 
๒. น าประสบการณ์การปฏิบตัิงานแต่ละด้านเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้  

(KM) เพ่ือพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ฯ สูก่ารเป็นองค์การเรียนรู้ 
๓. พฒันาความเข้มแข็งของการจดัการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. พัฒนาสมรรถนะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา  เพ่ือให้เป็นบณัฑิตท่ี

พร้อมใช้และแขง่ขนัได้ในตลาดแรงงาน และเป็นท่ียอมรับของสงัคม   
 

แนวทางการพฒันาและเป้าหมายในอนาคต ได้แก่ 
๑. ด าเนินการตามแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์  ปี ๒๕๕๓ 

– ๒๕๕๖   
๒. มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้แก่             

๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ๒) พัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๓) พฒันาสมรรถนะและสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบันกัศกึษาเพ่ือให้เป็นบณัฑิตท่ีพร้อมใช้และแข่งขนั
ได้ในตลาดแรงงาน และเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี  ได้ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
มีความโดดเด่นมากในเร่ืองของการพฒันาบุคลากร ซึ่งในปี ๒๕๕๔ จะมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีหลกัสตูร ๕ 
หลกัสตูร ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการสิ่งแวดล้อมเมืองและอตุสาหกรรม  
วิทยาการความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง โดยหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้สมคัรเข้า
ศกึษาเป็นจ านวนมาก แต่มหาวิทยาลยัไม่สามารถคดัเลือกเด็กสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาเรียนได้
โดยตรง หรือแม้แตห่ลกัสตูรคอมพิวเตอร์ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาลดลงทกุปี อนัเน่ืองจากมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ มี
การเปิดรับมากขึน้ มหาวิทยาลยัจึงมองว่าควรน าบคุลากรท่ีมีคณุภาพออกสู่กระบวนการผลิตเพ่ือช่วยคณะ
อ่ืน ๆ มากกว่าผลิตเพ่ือคณะวิทยาศาสตร์ฯ อย่างเดียว เช่น การรองรับให้กบัคณะพยาบาลศาสตร์ หรือการ
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พฒันาหลกัสตูรใหม่ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกบัคณะครุศาสตร์เพ่ือผลิตครูประถมศกึษา โดยเน้นวิชาเอก 
ท่ีเป็นวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ควรมีการเลือก (Selection) เจาะจงวิธีการปฏิบตัิและการด าเนินงานในอนาคตว่าจะเลือกอะไร
จะเป็นครูของครูวิทยาศาสตร์หรือไม ่ 
 ๒. ควรน าเสนอ Milestone ในเชิงปริมาณท่ีสามารถวดัได้ทกุปี  
 ๓. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ควรสอบถามตนเองว่า ผู้ ท่ีส าเร็จปริญญาเอกท่ีจะกลบัมานัน้สามารถท า
วิจยัและลงหนงัสือในสายงานของวิทยาศาสตร์ได้ก่ีคน และตรงกบัความต้องการท่ีคณะได้ตัง้ไว้ ๗ ประการ
หรือไม ่
 ๔. ควรท าการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองการผลิตครูประถมศึกษา โดยเน้นวิชาเอกท่ีเป็นวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มีความก้าวหน้าอย่างไร มีคนให้ความสนใจมากน้อย
เพียงใด 
 ๖. บณัฑิตวิทยาศาสตร์ในบริบทใหม่ ควรมีความรอบรู้ท่ีนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างคณุ
คา่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
 ๗. ควรจัดท าแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือให้สังคมชุมชน
ได้รับรู้ด้วย 
 ๘. ควรสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายผลให้กับโครงการยกระดับการบริการและผลิตอาหารอย่าง
ปลอดภยัและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๙. การจดันิทรรศการสปัดาห์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ควรมีการประเมินผลโครงการเพ่ือเปรียบเทียบในปีตอ่ไป 
 ๑๐. ควรใสต่ราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตลงในเอกสารประกอบการประชมุของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. มหาวิทยาลยัควรด าเนินการในเร่ืองของโครงการครูวิทยาศาสตร์อยา่งจริงจงั 
 ๑๒. หน้า ๓๗ ในเอกสารประกอบการประชุมควรเลือกใช้ค าให้สอดคล้องกัน ระหว่างค าว่า “คน” 
กับ “บุคลากร” หากจะใช้ค าว่า บุคลากร ก็ควรเปล่ียนเป็น “แผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์” สว่นการด าเนินงานตา่ง ๆ ในเร่ืองของคา่ใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน
บ ารุงการศกึษาขอให้ใช้จ่ายอย่างถกูต้องตามระเบียบกระทรวงการคลงั และการลาศกึษาต่ออาจารย์ขอให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบของทางราชการด้วย 
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 ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์  ณ พทัลงุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีแ้จ้งเพิ่มเติมว่า 
การวัด Milestone กับ Impact จะมีบอกไว้ว่าคณะจะท าอะไรในส่ีปีข้างหน้าเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์   
ทัง้ ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิจัยในปี ๒๕๕๒ ได้ตีพิมพ์ ๑๗ เร่ือง เป็นระดบัชาติ ๑๓ เร่ือง และ
นานาชาติ  ๔ เ ร่ือง โดยเป็นผลงานของอาจารย์ปริญญาเอก และคณะมีการจัดท า Knowledge 
Management โดยจดัตัง้เป็นคลินิกวิจยัเพ่ือให้อาจารย์ปริญญาเอก ระดบันานาชาติเป็นพ่ีเลีย้งให้ค าปรึกษา
ในการจดัท าวิจยั ส่วนประเด็นท่ีให้คณะควรเลือกเจาะจงในการผลิตนัน้ คณะมองว่าควรจะเป็นด้านเคมี
เพราะเป็นความเช่ียวชาญแตเ่ดมิของคณะ อีกทัง้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาไปนัน้มีงานท าและมีรายได้ดีเป็น
สว่นใหญ่  
 ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มีนักศึกษา ปี ๑ และปี ๒ จ านวนชัน้ปีละ ๓๐ คน และ    
ในปี ๒๕๕๓ ประมาณการไว้ ๓๐ คน แตเ่กรดเฉล่ียของนกัศกึษาจะออกมาไม่ดี เน่ืองจากเรียนวิชาเคมีเป็น
จ านวนมาก ทัง้นีห้ลกัสูตรได้จดัโครงการส าหรับบริการชุมชนเพ่ือพฒันาเคร่ืองส าอางให้กับชุมชน โดยให้
นักศึกษาได้สาธิตการท าเคร่ืองส าอางท่ีถูกต้องตามมาตรฐานของอาเซียน โครงการดังกล่าวจึงมีความ
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ท่ีตัง้ไว้ด้วย 
  

ท่ีประชมุรับทราบ และน าข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

  ๑.๒ การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
 

 สรุปเร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบว่า สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิ ธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้คณะนักวิจัยขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการโครงการวิจัย 
“สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยัในมหาวิทยาลยัราชภฏั” นัน้  ในการนี ้คณะผู้วิจยัจึงขอเข้าสมัภาษณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลยั และผู้บริหารมหาวิทยาลยัโดยมีรายนามดงันี ้
 ๑. นายกสภามหาวิทยาลยั  ๒. อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
 ๓. อธิการบดี    ๔. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน ๒ คน 
 ๕. ประธานสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ๖. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา ๗. เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 และในการเก็บข้อมูลครัง้นีจ้ะต้องจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ แทนผู้ บริหาร ๔ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ แทนคณาจารย์ ๔ คน ประธาน      
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ทัง้นี ้
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คณะผู้ วิจัยจะขอเข้าสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่ม ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.                
ณ ห้องประชมุล าพอง ๑ และห้องประชมุล าพอง ๒  
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

สรุปเร่ือง ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้
จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว และได้เวียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมในเบือ้งต้น เ ม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว จึงน าเสนอ                   
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

 มติ  ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๓ โดยไมมี่การแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั เสนอท่ีประชมุในการขอปรับระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เร่ือง รายงานผลการ
ติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓     
มาเป็นระเบียบวาระเร่ืองสืบเร่ืองท่ี ๓.๑ 
  ท่ีประชมุรับทราบ และให้ความเห็นชอบในการปรับระเบียบวาระท่ี ๕.๒ มาเป็นระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
      ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง รายงานผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓ 
(๑๗)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้ส านกังานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ได้แจ้งข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงาน 
จ านวน ๔ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย    
มีรายละเอียดดงันี ้



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๘/๒๑ 

   ๑. ส านกังานวิเทศสมัพนัธ์ ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะในเร่ือง แผนพฒันาสถาบนัสู่
สากล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบนัทึกข้อความ ท่ี สวส . 
๐๖๘/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ 
   ๒. กองกฎหมาย ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะในเ ร่ือง ( ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ... และ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อ 
ส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   
ซึง่หนว่ยงานได้ประสานกบัส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัวา่ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
   ๓. คณะกรรมการร่างนโยบายและการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั 
ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะในเร่ือง การทบทวนนโยบายการก ากับดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต  ซึ่งคณะกรรมการดงักล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะและจะจัดประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลยั ในวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ 
   ๔. ฝ่ายนโยบายมหาวิทยาลยั ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะในเร่ือง แผนพฒันาบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งหน่วยงานได้ประสานมายงัเลขานุการสภามหาวิทยาลัยว่า ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งด าเนินการ 
   ๕. สวนดุสิตโพล ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะในเร่ือง การส ารวจความคิดเห็นท่ี
ประชาคมท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และการจดั Rating ทกุ ๆ ปี ซึ่งหน่วยงานได้ประสานมายงั
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัวา่ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจาก
การประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน า เสนอท่ีประชุมทราบเ ร่ือง  การแต่งตั ง้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ี คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ หมดวาระการด ารงต าแหน่ง   
ในวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย หลกัเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๙/๒๑ 

ขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  ซึ่งแตง่ตัง้
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ กรรมการจ านวนไม่ น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน        
(ไมร่วมประธาน) ซึง่แตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด โดยค าแนะน าของประธานสภาวิชาการ 
   ในการนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะประธานสภาวิชาการ       
ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ โดยมีรายนามตอ่ไปนี ้
   ๑. นายบญุลือ  ทองอยู ่  ประธานกรรมการ 
   ๒. ศาสตราจารย์ธีระ รุญเจริญ  กรรมการ 
   ๓. ศาสตราจารย์อดุม วโรตม์สิกขดติถ์  กรรมการ 
   ๔. ศาสตราจารย์ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ  กรรมการ 
   ๕. ศาสตราจารย์นราศรี ไววนิชกลุ  กรรมการ 
   ๖. ศาสตราจารย์ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์  กรรมการ 
   

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

มติ ท่ีประชุม อนุมัติ แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๖ คน ตามท่ี
มหาวิทยาลยัน าเสนอ 
 

ระเบียบวาระ๔.๒ การพจิารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งท่ีประชุมทราบเร่ือง การพิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตร -  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ผ่านการวิพากษ์หลกัสูตรจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิเรียบร้อยแล้ว และผ่านคณะอนุกรรมการสภาวิชาการการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมเม่ือ
วนัท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในการนี ้มหาวิทยาลยัได้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๒(๔)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม
และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบต่อไป บดันี ้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ได้ด าเนินการแก้ไขตามท่ีประชมุให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๐/๒๑ 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  พนาวาส  ประธานหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กล่าวเพิ่มเติม
ว่า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมได้พฒันาหลกัสูตรศิลปศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 
เป็นหลักสูตรใหม่ท่ีพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญด้านการสอน และการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่ง
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาจะเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร คือ ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือดูจากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียน โดยมี
ประสบการณ์ไม่ต ่ากว่า ๒ ปี หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต แบ่งเป็นแผน ก ๒ แบบเดียว คือ ท า
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต วิชาบงัคบั ๙ หน่วยกิต วิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต การส าเร็จการศกึษาเป็นไป
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต รวมถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ โดยต้องผ่านการศึกษา       
ดงูาน ณ ประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษาองักฤษเท่านัน้ ทัง้นีห้ลกัสตูรดงักล่าวได้พฒันารายวิชา จ านวน ๒๐ รายวิชา 
แตล่ะรายวิชาเป็นวิชาท่ีสง่เสริม สนบัสนนุเพ่ือสร้างบณัฑิตให้มีความเช่ียวชาญทางด้านการสอนภาษาองักฤษและ
การวิจยั  
 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีค าถามข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

๑. ผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาจะสอนท่ีไหน กรณีท่ีสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาขัน้
พืน้ฐานจะต้องมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู เม่ือมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู  หลกัสตูรดงักล่าวจึงจะ
เป็นปริญญาทางการศกึษาและมีประสบการณ์ตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนดด้วย 

๒. ผู้มาศึกษาท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือจะน าไปสู่การได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนัน้ คาดว่าจะมี
ปัญหาหากให้ด าเนินการขอใบอนญุาตเอง แตห่ากมหาวิทยาลยัมุง่ท่ีจะพฒันาคนท่ีเป็นครูและมีใบประกอบ
วิชาชีพครูแล้วจะถือเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ทัง้นีก้ลุ่มเป้าหมายท่ี
จะเข้ามานัน้จะมีจ านวนมากน้อยเพียงใด 

๓. มีอาจารย์ตา่งประเทศสอนด้วยหรือไม ่และมีก่ีคน 
๔. ควรก าหนดคณุสมบตัิของผู้ เรียนว่าต้องเป็นผู้ ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว และแจ้งให้

ผู้สมคัรเรียนทราบถึงคณุสมบตัดิงักลา่วตัง้แตต้่นด้วย 
๕. หน้า ๒๔ บรรทดัท่ี ๖ ควรน าส่ือการสอน แบบคิดวิเคราะห์ การสร้างแบบฝึกท่ีส่งเสริมความรู้

และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ไว้ในหน้า ๒๐ ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ควรดสูาระความรู้ สมรรถนะท่ีต้องการให้เกิดขึน้ควบคูก่นัในแตล่ะมาตรฐานความรู้ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๑/๒๑ 

๗. ควรวิเคราะห์เนือ้หาทัง้หมดว่าขาดเนือ้หาอะไรใน ๙ มาตรฐาน และสร้างวิชาขึน้ เช่น วิชา
พืน้ฐานการศึกษา โดยเขียนเง่ือนไขว่าผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องเรียนวิชา
ดงักลา่วเพิ่มเตมิ 

๘. หน้า ๑๓ ข้อ ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ ของคา่บ ารุงการศกึษา มหาวิทยาลยัเก็บคา่ใช้จ่ายต่อ
คนตลอดหลักสูตรครัง้เดียวหรือเก็บเป็นรายปี หากเก็บเป็นรายปีจ านวนเงินค่าบ ารุงการศึกษาในปี
การศกึษา ๒๕๕๓ น่าจะเป็นเพียงคร่ึงหนึ่งของจ านวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท และในช่องตอ่ไปของทกุช่อง
จงึจะเป็น ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท  

๙.  หน้า ๑๓ ข้อ ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ ของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวนเงินในแต่ละช่อง
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ทัง้นีน้่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่อคน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะรับเพิ่ม
อย่างไร และน่าจะเป็นตวัเดียวกนักบัคา่บ ารุงการศกึษาเม่ือได้รับเพิ่มจึงคอ่ยเพิ่มขึน้ มหาวิทยาลยัคิดจะไป
เพิ่มร้อยละ ๑๐ ต่อไปคงจะท าไม่ได้ ดงันัน้น่าจะเป็นเกณฑ์งบประมาณตัง้แต่ต้น ตัง้แต่ช่องท่ี ๑ ถึงช่อง
สดุท้ายต้องเหมือนเดมิ หากมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งปีก็ควรด าเนินการตรงจดุนัน้ เพราะฉะนัน้ช่องรายรับ
จะมีการเปล่ียนแปลง 

๑๐. หน้า ๑๓ ข้อ ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย ก.งบด าเนินการ จ านวนรายจ่ายท่ีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 
และ ข.งบลงทนุ คา่ครุภณัฑ์นา่จะเกิดตัง้แตปี่ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ เทา่นัน้ ไมค่วรมีคา่ครุภณัฑ์เพิ่มขึน้อีก 

๑๑. หน้า ๑๓ ข้อ ๒.๖.๒ งบประมาณรายจา่ย ในชอ่งของจ านวนนกัศกึษา จ านวนนกัศกึษาจะต้อง
เพิ่มหรือลดลง ซึง่มหาวิทยาลยัมีกระบวนการคดิท่ีถกูต้องแล้วหรือไม่ 

๑๒. ควรมีการตรวจสอบศักยภาพของคณาจารย์ผู้ สอนว่ามีคุณสมบัติท่ีถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) หรือไม ่

๑๓. มหาวิทยาลยัควรได้รับการอนมุตัจิาก สกอ. ก่อนด าเนินการเปิดการเรียนการสอน 
๑๔. ควรจดัรูปแบบการเสนองบประมาณของแตล่ะหลกัสตูรให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั 

 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  พนาวาส  ประธานหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  ตอบค าถาม
และชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิดงันี ้มหาวิทยาลยัได้ตระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าวและได้ปรึกษากบัหน่วยวิชาชีพ
ทางมาตรฐานวิชาชีพครูแล้ว พบว่าจะต้องใช้เวลาเรียน ๙ มาตรฐาน ประมาณ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งจ านวน
หน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูรจะมีเพียง ๓๖ หน่วยกิต จึงไม่สามารถปฏิบตัิได้ ดงันัน้จึงได้ก าหนดเง่ือนไข
ไว้ในหน้า ๑๒ ดงันี ้
 ๑. หากประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐานหรือ
ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ต้องด าเนินการให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูก่อนลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยานิพนธ์ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๒/๒๑ 

 ๒. หากไม่ประสงค์ประกอบวิชาชีพในข้อ ๑ หรือไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ให้ลงทะเบียน
เรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้ลงนามรับทราบว่า การส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรนีไ้ม่ใช่เง่ือนไขเพ่ือให้ได้ใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
 ทัง้นี ้หลักสูตรดังกล่าวมีอาจารย์ต่างประเทศประจ าหลักสูตร ๒ คน คือ นางเนรู  ชูสัตย์สกุล 
M.A.(English), Kashi Vidiyapit University India และ Mr.Jason Mark Brown M.A (ITESOL) 
University of Canterbury United Kingdom และในส่วนของวิชาจิตวิทยาส าหรับครูสอนภาษานัน้ 
ค าอธิบายดงักล่าวเป็นของวิชาชีพครูท่ีเขียนไว้ตามมาตรฐานในเร่ืองของจิตวิทยา และได้ปรึกษากับส านกั
มาตรฐานวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ซึง่จะผิดแปลกไปจากท่ีก าหนดไว้มิได้ 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ในฐานะประธานสภาวิชาการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า       
สภาวิชาการได้พิจารณาหลกัสตูรดงักลา่วได้มองถึงแนวทางท่ีคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรสร้างขึน้ และมี
จุดมุ่งหมายต้องการให้ได้ใบประกอบวิชาชีพด้วย แต่หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้เพ่ือให้ได้ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานมีจ านวนมากเกิน และต้องใช้ระยะเวลาเรียน จึงพิจารณาว่า หลกัสูตรดงักล่าวจะมีกลุ่มคน ๒ 
กลุ่ม คือ ๑) ผู้ ท่ีเป็นครูและมีใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วจะไม่มีปัญหาสามารถเรียนได้ ๒) ผู้ ท่ีไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกรณีผู้ ท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู หากผู้ เรียนมีความประสงค์ท่ีจะได้ใบประกอบ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัมีแนวทางให้กบัผู้ เรียนโดยลงทะเบียนเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพ
คูก่นัไปก่อนจะท าวิทยานิพนธ์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ ซึ่งมหาวิทยาลยัมอง
วา่แนวทางปฏิบตัดิงักลา่วจะสมัพนัธ์กนัและใช้ระยะเวลาเรียนน้อยด้วย 
 ทัง้นีใ้นเร่ืองของงบประมาณ เน่ืองจากว่าแบบฟอร์มท่ีเป็น มคอ. ๒ เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้ทัง้ระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งปริญญาโท และปริญญาเอกนัน้ควรแยก เพราะมหาวิทยาลยั
ไม่สามารถค านวณได้เหมือนกับปริญญาตรี แต่มหาวิทยาลยัก็ยงัคงแบบฟอร์มเดิม ทัง้นีม้หาวิทยาลยัจะ
น าไปปรับตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 
 ในส่วนของรูปแบบการน าเสนองบประมาณนัน้ เป็นหลักสูตรท่ีถูกปรับเข้าไว้ในแบบฟอร์มของ 
TQM ตามมาตรฐาน ซึ่งก่อนน าเสนอสภาวิชาการ หลกัสตูรจะผ่านคณะกรรมการกลัน่กรองเพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้อง ยกเว้นแตก่ารพิมพ์อาจมีผิดพลาดบ้าง  ซึ่งมหาวิทยาลยัจะต้องส่งตามกระบวนการขออนมุตัิ
หลกัสตูรก่อนด าเนินการเปิดสอนตามท่ี สกอ.ก าหนดไว้ว่า เม่ือสภามหาวิทยาลยัผ่านถือว่าสมบรูณ์ แล้วจึง
สง่ให้ สกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วนั 
 

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาองักฤษ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยแก้ไขปรับปรุงตามท่ีกรรมการ
เสนอ พร้อมทัง้ตรวจสอบค าถกูค าผิด และส านวนให้ถกูต้อง 
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               ๔.๓ การพจิารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจ
บริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การพิจารณาหลกัสตูรนิเทศ -
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย                  
ราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรนิเทศศาสตร-  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ผ่านการวิพากษ์หลกัสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และผ่านคณะอนุกรรมการสภาวิชาการการกลัน่กรองหลักสูตรในการประชุม  
เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ในการนี ้มหาวิทยาลัยได้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ครัง้ท่ี ๒(๔)/๒๕๕๓    
เม่ือวนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
เพิ่มเตมิและน าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบตอ่ไป บดันี ้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรได้ด าเนินการ
แก้ไขตามท่ีประชมุให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตร-       
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ ผู้ อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บณัฑิต  น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจ
บริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรดังกล่าวเป็นการบูรณาการ
ศาสตร์ทางการส่ือสารซึง่เป็นหลกัในการขบัเคล่ือนสงัคม เน้นในด้านภาคธุรกิจบริการ 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

 ๑. รายวิชาสมัมนาประเด็นจริยธรรมการส่ือสาร จ านวน ๓ หน่วยกิต และศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งใน
วงการส่ือสารมวลชนจะถูกเรียกร้องจากสงัคมมากในเร่ืองความเป็นผู้ มีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพนี ้
และทางสภาวิชาชีพก็ให้ความสนใจและกวดขนัในเร่ืองดงักล่าวตลอดจน หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ                 
ก็ได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองจริยธรรมน้อยมาก จงึขอฝากให้ความส าคญักบัผู้ประกอบวิชาชีพนีด้้วย 
 ๒. การก าหนดจ านวนนกัศกึษา ปีการศกึษาละประมาณ ๔๐ คน ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจและสงัคม
ในปัจจบุนัมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และพืน้ฐานในการก าหนดจ านวนนกัศกึษามาจากอะไร 
 ๓. รายวิชาสมัมนาประเด็นจริยธรรมการส่ือสาร และ การสมัมนาประเด็นทางการส่ือสาร ควรให้
ความส าคญัมากเป็นพิเศษเน่ืองจากการเรียนการสอนในระดบัมหาบณัฑิตมีความส าคญั การจดัการเรียน
การสอนควรเน้นในเร่ืองคณุภาพรวมทัง้อาจารย์ผู้สอน ควรมีความอาวโุสและมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  
มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล มองกว้าง คดิสร้างสรรค์ เน้นปัญญา จะชว่ยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
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 ๔. รายวิชาการค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต เม่ือเปรียบเทียบกับหลกัสูตรอ่ืน รายวิชาดงักล่าวมี
เพียง ๓ หนว่ยกิต 
 ๕. หลงัจากสภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลักสูตรดงักล่าวแล้วขอให้ตรวจสอบศกัยภาพของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร และเม่ือเร่ืองผ่านส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแล้ว จึงด าเนินการเปิดการ
เรียนการสอนได้ 
 ๖. ผู้ ท่ีท างานในด้านนีค้วรมีความรู้ในด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กฎหมายท่ีควบคมุวิชาชีพ และ
กฎหมายท่ีผู้ ท่ีอยูใ่นวิชาชีพนีต้้องปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการท างาน รวมทัง้กฎหมายธุรกิจด้วย  
 ๗. หมวดท่ี ๕ หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา ข้อ ๒ (๕) ควรเขียนให้มีความสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกบัหลกัสตูร เน่ืองจากท่ีระบไุว้ไมเ่หมาะกบัหลกัสตูรระดบัปริญญาโท 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฎัฐารมณ์ จฑุาภทัร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ารายวิชา
การค้นคว้าอิสระในระดบัปริญญาโท จ านวน ๖ หน่วยกิต นัน้ในหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การส่ือสารธุรกิจบริการ มี ๒ แผน ได้แก่ แผน ก ท าวิทยานิพนธ์  และแผน ข ค้นคว้าอิสระหน่วยกิตท่ีระบุไว้ 
จ านวน  ๓-๖ หน่วยกิต หากเรียน ๓ หน่วยกิต จะต้องเรียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม ในส่วนของระดบัปริญญาเอก   
จะเป็นหลักสูตรท่ีท าดษุฎีนิพนธ์อยู่แล้วฉะนัน้รายวิชาค้นคว้าอิสระเพ่ือประกอบการท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓ 
หน่วยกิต หลกัสูตรท่ีพฒันาใหม่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
และมีการวิเคราะห์แต่ละรายวิชาและทุกรายวิชามีการสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรมไว้ด้วย ซึ่งหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาหากสภามหาวิทยาลยัอนมุตัหิลกัสตูร สามารถเปิดการเรียนการ
สอนได้เลยโดยแจ้งส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้ทราบภายใน ๓๐ วนั และหลกัสตูรใหม่จะต้อง
ได้รับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในให้ผา่นในระดบัคณุภาพท่ีดี ในคร่ึงปีของระยะเวลาของหลกัสตูร 
จงึจะด าเนินการตอ่ไปได้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะประธานสภาวิชาการได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 
ข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเป็นเร่ืองท่ีดี และในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 
มหาวิทยาลยัยงัมีความรู้ไม่ครอบคลมุพืน้ฐานทัง้หมด ทัง้นีมี้รายวิชาท่ีไม่นบัหน่วยกิตอยู่ ๒ รายวิชา และ
หากมหาวิทยาลยัเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมของส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจบริการ จ านวน ๒ วิชา โดยจัดให้นักศึกษาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในภาคเรียนท่ี ๑ ซึ่งจะท าให้
หลกัสตูรมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 

มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจ
บริการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตและน าข้อเสนอแนะรวมทัง้ข้อสงัเกตของ
กรรมการพิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๕/๒๑ 

  ๔.๔ การพจิารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาอาชญาวิทยา   
   การบริหารงานยุตธิรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง การพิจารณาหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร ปรัชญา                
ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และผ่าน
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ในการนี ้
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ครัง้ท่ี  ๒(๔)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓                   
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม และน าเสนอ           
สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบต่อไป บดันี ้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรได้ด าเนินการแก้ไขตามท่ีประชุม
ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลกัสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

   รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ผู้ อ านวยการ
โครงการปรัชญาดุษฎีบณัฑิต น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดสุิต เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมการกระท าความผิด อาทิ ทางร่างกาย เสรีภาพของบุคคล 
ความผิดทางเพศหรือความผิดตอ่ทรัพย์ และสารเสพตดิให้โทษ ทัง้หมดพิจารณาในกรอบความผิดโดยอาศยั
ฐานผ่านกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย ต ารวจ ศาลและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรายละเอียดการ
ปรับปรุงดงัเอกสารประกอบการประชมุ 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. ควรมีการมุง่เน้นสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาและแก้ไขค าผิดโดยเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
 ๓. ในการจดัการเรียนการสอนขอให้มุง่เน้นท่ีคณุภาพ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๖/๒๑ 

 ๔. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาหรือไม่ 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต้องมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรจ านวน ๓ ท่าน
และตรงตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
  

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และน า
ข้อเสนอแนะรวมทัง้ข้อสงัเกตของกรรมการพิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

  ๔.๕ (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนวาระนี โ้ดยน าเสนอในการประชุม                 
สภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๔.๖ แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
   แสดงความคิดเหน็  พ.ศ.๒๕๕๓ 

   

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนวาระนี โ้ดยน าเสนอในการประชุม                 
สภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 

 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

       ๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ.  ......        
 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วยโรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ พ.ศ.  ......  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตัิให้จัดตัง้โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
ครัง้ท่ี ๓(๑๗) / ๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓  เพ่ือให้การด าเนินงานในการจดัการศึกษาการวิจยั 
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  และเพ่ือให้การบริหารจดัการเกิดความคล่องตวัและมีอิสระมากขึน้ ในการนี ้
กองกฎหมายขอน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยโรงเรียนการท่องเท่ียวและ             



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๗/๒๑ 

การบริการ พ.ศ. ....  เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั โดยได้ผ่านการพิจารณาในเนือ้หาสาระและกฎหมาย
ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุม ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
เรียบร้อยแล้ว  
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย  
ราชภฏัสวนดสุิต  วา่ด้วยโรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ พ.ศ. ... 
              

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้

 ๑. หน้า ๖ ข้อ ๒๔ (๑) เงินอดุหนนุจากมหาวิทยาลยั หรือเงินอดุหนนุท่ีโรงเรียนได้รับเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินกิจการของโรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ ควรแก้ไขเป็น เงินอดุหนนุจากมหาวิทยาลยั หรือเงิน
อดุหนนุอ่ืน 
 ๒. หน้า ๔ ข้อ ๑๘ (๘) อธิการบดีถอดถอน หรือเปล่ียนแปลงคณะกรรมการได้ตามค าแนะน าของ
คณบดี ควรแก้ไขเป็น อธิการบดีถอดถอน หรือเปล่ียนแปลงกรรมการได้ตามค าแนะน าของคณบดี  
 ๓. หน้า ๖ บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๕ (๓) ส านกักิจการพิเศษ เฉพาะสว่นของการจดัการศกึษาหลกัสตูร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการบริการ นัน้ สามารถจดัอยู่ในหน่วยงานท่ีเรียกว่าคณะหรือไม่และ
มีมหาวิทยาลยัใดบ้างท่ีใช้หลกัสตูรดงักล่าว และสามารถเปิดในระดบัปริญญาโทได้หรือไม่ และหากแก้ไข 
ส านกักิจการพิเศษ เป็นบณัฑิตวิทยาลยั ได้หรือไม่ 
 ๔. ตามหนังสือส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ท่ี ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว๑๓๐๗ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดตัง้ส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ท่ี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ ผู้ อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ให้ความเห็น               
วา่ประกาศนีเ้ป็นกรณีของหนว่ยงานภายในท่ีด าเนินงานจากรายได้ของมหาวิทยาลยั ซึ่งรวมถึงโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน ใช่หรือไม่ และหากจะใช้งบประมาณแผ่นดินจะใช้ในส่วน
ใดบ้าง 
 ๕. หมวด ๒ การด าเนินงาน ข้อ ๑๐ ให้มีคณบดี คนหนึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาสูงสุด เพ่ือรับผิดชอบ
การบริหารงานของโรงเรียน และให้มีรองคณบดีตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด เพ่ือท าหน้าท่ีและ
รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตามท่ีคณบดีมอบหมาย ควรแก้ไขเป็น ให้มีคณบดี คนหนึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชา 
รับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียน และให้มีรองคณบดีตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือ               
ท าหน้าท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบตังิานตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 ๖. หน้า ๖ บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๖ ให้ใช้พืน้ท่ีห้องธุรกิจการบินเดิม ซึ่งตัง้อยู่อาคาร ๓ ชัน้ ๓ ห้อง
ธุรกิจการบนิเดมิเป็นส านกังานโรงเรียนจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง ควรแก้ไขเป็น ให้ใช้พืน้ท่ีห้องธุรกิจการ
บนิเดมิ ซึง่ตัง้อยูอ่าคาร ๓ ชัน้ ๓ เป็นส านกังานโรงเรียนจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๘/๒๑ 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การจัดตัง้โรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน เป็นการจัดตัง้ท่ีถูกต้องตามระเบียบ ข้อบงัคบั และเป็น
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาในมหาวิทยาลยัและสามารถจดัการศึกษาได้ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ตัง้แตร่ะดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แตเ่ดิม
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการ การด าเนินงานอยู่ในส่วนของ           
ส านักกิจการพิเศษ เน่ืองจากมีการใช้พืน้ท่ีและบุคลากรของโรงแรมสวนดุสิตเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเม่ือ
บคุลากรและสถานท่ีมีความพร้อม การจดัการศกึษาจึงได้จดัตัง้โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ  และ
โอนงานในสว่นดงักลา่วกลบัมาเป็นการจดัการศกึษาตามปกต ิ 
 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหากมีจ านวนนักศึกษาเข้ามาเก่ียวข้องด้วยสามารถใช้เงิน
งบประมาณแผน่ดนิได้  อีกทัง้เป็นหนว่ยงานท่ีจดัตัง้โดยสภามหาวิทยาลยั จึงสามารถขออนมุตัิงบประมาณ
ได้ ยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนในต าแหน่งท่ีเกิดขึน้จากการจดัตัง้หน่วยงานจะต้องใช้เงินของมหาวิทยาลยั
ไมส่ามารถใช้เงินงบประมาณแผน่ดนิได้  
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการบริการ ส านกักิจการพิเศษเป็นผู้ก ากับดแูลการ
จดัการศึกษาเน่ืองจากเป็นการจดัการศึกษาโครงการพิเศษ  และบณัฑิตวิทยาลยัมีโครงการท่ีจดัการเรียน
การสอนโดยใช้หลกัสตูรใกล้เคียงกนัอยูแ่ล้วจงึควรแยกนกัศกึษาเพ่ือให้เห็นความชดัเจน 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วยโรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ พ.ศ. ๒๕๕๓  และน าข้อเสนอแนะรวมทัง้ข้อสงัเกตของกรรมการพิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 
 

๔.๘ การแต่งตัง้คณบดีโรงเรียนการเรือนและคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและ 
การบริการ 

 

สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง การแต่งตัง้คณบดีโรงเรียน  
การเรือนและคณบดีโรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้อนมุตัิให้มีการจดัตัง้โรงเรียนการเรือน 
(School of Culinary Arts) ตามรายละเอียดในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๒(๑๖)/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓ และการจดัตัง้โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ (School of Tourism and 
Hospitality Management) ตามรายละเอียดในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓       
เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
โรงเรียนการเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ ในระยะแรกของการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลยั แตง่ตัง้คณบดี
โรงเรียนการเรือนโดยค าแนะน าของอธิการบดีจนกว่าจะมีการสรรหาคณบดี ตามข้อ ๑๒ ภายในระยะเวลา



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๑๙/๒๑ 

ไม่เกิน   ๑ ปี และไม่นับเป็นวาระปกติ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนการ
ทอ่งเท่ียวและการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ ในระยะแรกของการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลยั แตง่ตัง้
คณบดีโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ โดยค าแนะน าของอธิการบดีจนกว่าจะมีการสรรหาคณบดี 
ตามข้อ ๑๒ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี และไม่นับเป็นวาระปกติ  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว และ
สมควรน าเสนอรายช่ือบคุลากรท่ีจะให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ ดงันี ้
  ๑. นางสาวกนกกานต์  วีระกลุ เป็น  คณบดีโรงเรียนการเรือน 
  ๒. นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร เป็น  คณบดีโรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตัง้คณบดีโรงเรียน       
การเรือน และคณบดีโรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุ อนุมัต ิแตง่ตัง้คณบดีโรงเรียนการเรือน คือ นางสาวกนกกานต์  วีระกลุ และแตง่ตัง้
คณบดีโรงเรียนทอ่งเท่ียวและการบริการ คือ นางสาวพรชณิตว์  แก้วเนตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
 

  ๕.๑ รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง คณะกรรมการจดัท ารายงานประจ าปี การพฒันาคณุภาพการศกึษาตามอตัลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้สรุปผลการด าเนินงานจดัการศกึษา
ของมหาวิทยาลยัตามกรอบมาตรฐานคณุภาพการศกึษาภายในของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) ทัง้ ๙ องค์ประกอบและผลการด าเนินการจดัการศกึษาตามอตัลกัษณ์ทัง้ ๔ ด้านของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๒ รายงานผลการตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 

 สรุปเร่ือง เลขานุการขอปรับระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เร่ือง รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเร่ืองสืบเน่ือง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๒๐/๒๑ 

 ท่ีประชมุรับทราบ และให้ความเห็นชอบในการปรับระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เป็นระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 
 

  ๕.๓ รายงานผลโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาส่ือ 
การเรียนการสอน eDLRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 สรุปเร่ือง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชมุเร่ือง รายงานผลโครงการเครือขา่ย
เผยแพร่ ถ่ายทอดและพฒันาส่ือการเรียนการสอน eDLRU มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี โดยท าโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU (Electronic 
Distance Learning Rajabhat University) ส าหรับการศึกษาปฐมวยัและประถมศกึษา โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอีก ๓๕ แห่งนัน้ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต      
ท่ีมีผลงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาส่ือระบบ eDL-Square ประเภทพัฒนาส่ือ      
บนระบบ eDL-Square (eDLRU : นวตักรรมสอนปฐมวยั) ดีเดน่ระดบั ๕ ดาว ซึ่งได้จดับธูและถวายรายงาน
การด าเนินงานโครงการแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวนัท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ณ อทุยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลโครงการเครือข่าย เผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพฒันาส่ือการเรียนการสอน eDLRU มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ท่ีประชมุรับทราบ 
 

  ๕.๔ สรุปอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง สรุปอ านาจและหน้าท่ีของ 
สภามหาวิทยาลยั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยสภามหาวิทยาลยัมีมติในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ในระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ ว่า ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ได้ประสานมาในเร่ืองการด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ซึง่เกิดขึน้ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏันัน้ เป็นเร่ืองท่ี
มหาวิทยาลัยให้การพิจารณาตัดสินโดยสภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง ซึ่งในบางเร่ืองนัน้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามิได้มีหน้าท่ีในการพิจารณาตัดสิน นัน้  ในการนี ้มหาวิทยาลัย จึงได้
มอบหมายให้กองกฎหมายรวบรวมอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั ตามท่ีกฎหมายตา่ง ๆ ก าหนดและ



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่ ๔(๑๘)/๒๕๕๓  ๒๑/๒๑ 

สรุปเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินงานรวมไปถึงทบทวนอ านาจหน้าท่ีท่ี         
สภามหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายท่ีให้อ านาจไว้  และได้ผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนจากท่ีปรึกษากฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 

   จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ สรุปอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ  และประธานได้ชีแ้จงท่ีประชุมว่า หากกรรมการสภามหาวิทยาลยัท่านใดมี
ประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้  หรือประเด็นท่ีกองกฎหมายระบุไว้แล้วข้อความไม่
ชดัเจน  สามารถน าประเดน็ตา่ง ๆ น าเสนอในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓  เป็นวาระ
เพ่ือพิจารณา      
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

   ไมมี่   
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
(นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 
  (นางสาวธนักรณ์  วิจิตร) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 


