
    บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  โทร. ๕๓๔๑ – ๔๕ 
ที่  สลส.  ๓๙๘/๒๕๕๓   วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง  ขอสง่มติการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๗(๒๑)/๒๕๕๓ 
 
เรียน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบคุคล 
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี 
๗(๒๑)/๒๕๕๓  เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตนัน้  ท่ีประชมุรับทราบ และอนมุตัใินเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้
 ๑. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ การน าเสนอการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๒. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ การสรุปสมัมนาวิชาการ เร่ือง การจดัตัง้ส านกังานสภา
มหาวิทยาลยั : แนวคดิ ประสบการณ์ และแนวทางสูก่ารปฏิบตัท่ีิดี 

๓. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ ก าหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัมหาวิทยาลยั ระหวา่งวนัท่ี ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  

๔. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ การเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมสภา
มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย”  
 ๕. สภามหาวิทยาลยัฯ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๓  
 ๖. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชมุสภา
มหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๕(๑๙)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๖(๒๐)/๒๕๕๓ วนัท่ี  ๒๕ 
มิถนุายน ๒๕๕๓   

๗. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเหน็ชอบ การหมดวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ประเภทคณาจารย์ประจ า  โดยไมต้่องด าเนินการเลือกตัง้ให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่างลงใน
เดือนตลุาคม และพฤศจิกายน  

๘. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบั
มหาวิทยาลยั  ปีการศกึษา ๒๕๕๒  

๙. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งท่ี
มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สกุปลัง่ ต าแหน่งคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ (๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) ผลท่ีได้จากการประเมินอยูใ่นระดบั ๔   
 



 -๒- 
 
คา่ระดบัคะแนน ๔.๓๓ การเพิ่มเงินเดือนรายปีคดิเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ แตเ่น่ืองจากเป็นการประเมินใน
รอบ ๖ เดือนหลงั จงึคงเหลือเพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  ณ พทัลงุ ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓) ผลท่ีได้จากการประเมินอยู่ในระดบั ๔ 
คา่ระดบัคะแนน ๔.๒๒ การเพิ่มเงินเดือนรายปีคิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ แตเ่น่ืองจากเป็นการประเมินใน
รอบ ๖ เดือนหลงั จงึคงเหลือเพียงกึ่งหนึง่คดิเป็นร้อยละ ๔.๕๘  

๑๐. สภามหาวิทยาลยัฯ ขอถอนวาระ การอนมุตัิการเปิดสอนหลกัสูตรศกึษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓ (รุ่น ๒)  

๑๑. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑๒. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ การจัดการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
วิชาชีพครู (ป.บณัฑิตวิชาชีพครู) ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และศนูย์การศกึษา 
 ๑๓. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสท่ี ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๓ – ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๓) 

๑๔. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสะสมเลีย้งชีพ 
ส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

๑๕. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณบคุลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการ
เปิดโอกาสการให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและแสดงความคดิเห็น พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑๗. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ สรุปจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
จ าแนกตามหลกัสตูร และสถานท่ีจดัการเรียนการสอน จ านวนทัง้สิน้ ๔,๔๘๒ คน 

๑๘. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ บทความ เ ร่ือง บทบาทของกรรมการสภา -
มหาวิทยาลยัในการปฏิรูปอดุมศกึษาไทย 

๑๙. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  สรุปประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง การเตรียม
ความพร้อมและยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา 

๒๐. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ  รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน
ทัง้สิน้ ๑,๔๒๖ คน  

   

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
เลขานกุารมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


