
    บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  โทร. ๕๓๔๑ – ๔๕ 
ที่  สลส.  ๔๖/๒๕๕๓   วันท่ี  ๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๓ 
เร่ือง  มตกิารประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑(๑๕)/๒๕๕๓ 
 
เรียน  ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ 
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี 
๑(๑๕)/๒๕๕๓  เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตนัน้  ท่ีประชมุรับทราบ และอนมุตัใินเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้
 ๑. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ กีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย (รอบมหกรรม) ครัง้ท่ี ๓๗ 
 ๒. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานยอดเงินบริจาค งาน ”รวมน า้ใจสู่สวนดสุิต 
เน่ืองในวนัอาจารย์คณุหญิงกระจ่างศรี  รักตะกนิษฐ” เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  รวมยอดเงินบริจาคเพ่ือสมทบทนุการศกึษา เป็นเงินทัง้สิน้ 
๓,๗๗๖,๒๙๕ บาท  โดยมีผู้ แจ้งความประสงค์จะบริจาคแต่ยังไม่ได้โอนเงิน เป็นจ านวน เงิน 
๒๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. สภามหาวิทยาลยัฯ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒ 
เม่ือวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒    

 ๔. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ สรุปผลการด าเนินงานแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ อนุมัต ิแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๕. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ ผลการพิจารณาการก าหนดจ านวนและตวั
บคุคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ และจะให้ปฏิบตัิงานตอ่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๖. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ ให้เพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
และคณบดี ในรอบ ๖ เดือน ดงันี ้
  ๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จฑุาภัทร 
(๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ – ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๒) คดิเป็นร้อยละ ๔.๓๖ ของเงินเดือน 
  ๖.๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  
ณ พทัลงุ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒) คดิเป็นร้อยละ ๔.๑๗ ของเงินเดือน 
  ๖.๓ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  
สกุปลัง่ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒) คดิเป็นร้อยละ ๕ ของเงินเดือน 
 ๗. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ แผนพัฒนาโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษาของมหาวิทยาลยั



 -๒- 

ราชภัฏสวนดสุิต จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เงินอุดหนนุคา่ใช้จ่าย
บริการวิชาการ ในโครงการตามพระราชด าริฯ) จ านวนเงินทัง้สิน้ ๒,๙๘๙,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้า
แสนแปดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) 
 ๘. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ ให้ปริญญา แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี ๑      
ปีการศกึษา ๒๕๕๒ ระดบัปริญญาตรี  จ านวน ๑,๕๔๓ คน ปริญญาโท จ านวน ๑๓๓ คน ปริญญาเอก 
๑๙ คน และประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู จ านวน ๑๖๙ คน รวมทัง้สิน้ ๑,๘๖๔ คน 

๙. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ การขอถอนระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ออกไปก่อน เน่ืองจาก 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๑ (๑ 
ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านการเงิน 
ทรัพย์สิน และงบประมาณ จงึขอเล่ือนระเบียบวาระดงักลา่วน าเสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

๑๐. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตลุาคม – ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒) 

๑๑. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ได้มอบ
เงินรายได้จากการจดัโครงการเดินการกุศลเพ่ือจดัหาทุนการศึกษา และโครงการกอล์ฟการกศุลเพ่ือ
จัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมเป็นจ านวนเ งินทัง้สิ น้ 
๑,๓๑๓,๙๒๔.๕๐ บาท (หนึง่ล้านสามแสนหนึง่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยส่ีสิบส่ีบาทห้าสิบสตางค์) 

๑๒. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ ก าหนดการงานพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ซึ่งมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตมีการก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ในวนัท่ี ๒๐ – ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ ณ อาคารใหมส่วนอมัพร 

๑๓. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ กระบวนงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๑๔. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
สภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๑๑(๑๔)/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

๑๕. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
และจดัการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


