
    บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  โทร. ๕๓๔๑ – ๔๕ 
ที่  สลส.  ๒๑๙๖/๒๕๕๓   วันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
เร่ือง  ขอสง่มติการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๑๐(๒๔)/๒๕๕๓ 
 
เรียน   
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี 
๑๐(๒๔)/๒๕๕๓  เม่ือวนั ศกุร์ท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตนัน้  ท่ีประชมุรับทราบ และอนมุตัใินเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้
 ๑. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้น าระเบียบวาระ การประชมุลบั เสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัใน
การประชมุครัง้ตอ่ไป   
 ๒. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ การน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตละออ-
อทุิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๓. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ก าหนดการเดินทางไปร่วมพิธีเปิดศนูย์ไทยศึกษา ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี ๑๙ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๔. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ การประชุมสัมมนาระดมความคิดสวนดุสิตสู่สากล 
วนัท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

๕. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ โครงการเย่ียมชมศูนย์การศึกษา ณ ศูนย์ตรัง ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ  ระหว่างวั นท่ี ๑๑ – ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 ๖. สภามหาวิทยาลยัฯ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓  
 ๗. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชมุสภา
มหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และ ครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๔ 
กนัยายน ๒๕๕๓ 

๘. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ แผนพฒันาสถาบนัสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๙. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ นโยบายการก ากับดแูลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต 

 ๑๐. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  



 -๒- 

 ๑๑. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ การเล่ือนเวลาเปิดสอน หลักสูตรนิเทศ-
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) จากเดิม
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ เป็นภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓   

๑๒. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

๑๓. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ สรุปผลตามแผนการด าเนินงานโครงการเครือข่าย
เผยแพร่ ถ่ายทอดและพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั 

๑๔. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้น าระเบียบวาระ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ    
โรงสีข้าว ส านกักิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต เสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัในการประชุม
ครัง้ตอ่ไป 

๑๕. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ สรุปผลการด าเนินงานแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้น าระเบียบวาระ การสรุปผลการประเมินตามค ารับรองการ
ปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ท่ี ๑) เสนอ
ตอ่สภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

๑๗. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงผู้ ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะให้
ปฏิบตังิานตอ่ จาก นางสาวบญุลาน  ลีลาวโรดม หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานบคุคล เป็น นางสาวองค์
อร  สงวนญาต ิ รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองบริหารงานบคุคล 

๑๘. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย คณะ
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๙. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ การบรรจุช่ือศนูย์การศึกษานอกท่ีตัง้ ให้เป็นหน่วยงาน
เทียบเทา่กอง ตามประกาศการจดัตัง้หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๐. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ถอนระเบียบวาระ (ร่าง) แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคดิเห็น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๑. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย สภา-
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๒. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๓. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๔. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การ
จดัการศกึษาโครงการพิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 -๓- 

๒๕. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหาร
จดัการโครงการพิเศษ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๖. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ถอนวาระ การพิจารณาด าเนินการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   
โดยให้เสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

๒๗. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ถอนวาระ การพิจารณาอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
และพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเล่ือนและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ โดยให้เสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

๒๘. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒๙. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 
๓ และไตรมาส ๔ (กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๓) 

๓๐. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคดิเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๑. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ รายงานการประเมินผลตัวชีว้ัดตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน 

๓๒. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

๓๓. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานและผลการตรวจประเมิน
มหาวิทยาลยั อธิการบดี และคณบดีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

๓๔. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ โครงการ “สวนดสุิตร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอือ้ 
สนุทรสนาน” ณ อาคารรักตกะนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ในวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๓๕. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานการประเมินผลตวัชีว้ัดแผนปฏิบตัิราชการ
ของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
เลขานกุารมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


