
    บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  โทร. ๕๓๔๑ – ๔๕ 
ที่  สลส.  ๓๒๔ /๒๕๕๓   วันท่ี  ๓๐  มิถนุายน  ๒๕๕๓ 
เร่ือง  ขอสง่มติการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓ 
 
เรียน   
 

  ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓  เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตนัน้  ท่ีประชมุรับทราบ และอนมุตัใินเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้
 ๑. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ การน าเสนอการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๒. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ การซกัซ้อมความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษา 
 ๓. สภามหาวิทยาลยัฯ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยไมมี่การแก้ไข 
 ๔. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชมุสภา-
มหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๕. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย-
ศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ดงันี ้

๑) แต่งตัง้ อาจารย์จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

๒) แต่งตัง้ อาจารย์ฐิติยา เนตรวงษ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

๓) แต่งตัง้ อาจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

สภามหาวิทยาลยัฯ ไม่อนุมัต ิให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย 
๑) ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด  
๒) ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  



 -๒- 

๖. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสัง่แต่งตัง้ อาจารย์จุไร อภัยจิรรัตน์   
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้
ตัง้แตว่นัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 

๗. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาการศึกษา และหลักสูตรการ
ฝึกอบรมความรู้ด้านการศกึษาปฐมวยั 

๘. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ า หลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ เปล่ียนจาก อาจารย์สุรพล 
เหล่ียมสูงเนิน เป็น อาจารย์ยศวีร์  อ่ิมอโนทัย   และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและการบริการ เปล่ียนจาก อาจารย์ชวิศ ฉวีวานิชยกลุ เป็น อาจารย์พราวธีมา 
ศรีระท ุ

 ๙. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ รายช่ือของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้ แทนต าแหนง่ท่ีวา่งลง จ านวน ๓ คน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอ   
 ๑๐. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ แผนการจดัการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าข้อเสนอแนะรวมทัง้
ข้อสงัเกตของกรรมการพิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 

๑๑. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ  เลือกระบบการประเมินตนเองของ         
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในรูปแบบท่ี ๑ และมอบหมายให้ ดร.บุญลือ  ทองอยู ่              
ดร.จกัรพรรดิ  วะทา และรองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการติดตามฯ 
ในวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือหารือในรายละเอียดตอ่ไป 

๑๒. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้
  ๑) ต าแหน่งอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน (๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๕.๓๙ 
  ๒) ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร 
(๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๒ – ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒) เพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔.๙๖ 
  ๓) ข้อสังเกต ของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจ้ง
ให้มหาวิทยาลยัทราบด้วย 

๑๓. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ โครงการปล่อยปูปลูกป่า เฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีท่ี ๖๐ และการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา  



 -๓- 

๑๔. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนกุรรมการด้าน
กฎหมายรอบ ๖ เดือน (มกราคม ๒๕๕๓ – มิถนุายน ๒๕๕๓) 

๑๕. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกอง
พฒันานกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๑๖. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานประจ าปี โครงการความร่วมมือในการพฒันา
บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการพิเศษเพิ่มเติมในโครงการความ
ร่วมมือ 

   
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 
 


