
    บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  โทร. ๕๓๔๑ – ๔๕ 
ที่  สลส.  ๔๘๔/๒๕๕๓   วันท่ี  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๓ 
เร่ือง  ขอสง่มติการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓ 
 
เรียน  ดร.สวุมาลย์  มว่งประเสริฐ 
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้จดัประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้
ท่ี ๙(๒๓)/๒๕๕๓  เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตนัน้  ท่ีประชมุรับทราบ และอนมุตัใินเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้
 ๑. สภามหาวิทยาลยัฯ พจิารณา การประชมุลบั   
 ๒. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ การน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๓. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ การรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศกึษา
เพ่ือการประกอบวิชาชีพ โดยครุุสภาได้ออกประกาศรับรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๑ ถึงปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
 ๔. สภามหาวิทยาลยัฯ รับรอง รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  
 ๕. สภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชมุ  สภา
มหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี ๘(๒๒)/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  

๖. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ อตัราเงินเดือนเร่ิมต้นของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งบริหารท่ีมิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิไล  ศรีธนางกูล  จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ 
เป็นต้นไป 

๗. สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัติ แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดจ านวนและตวับุคคลของ
คณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการและจะให้ปฏิบตังิานตอ่ โดยมีรายนามดงันี ้

 ๗.๑ นายนิคม  กฤษณรังคณุ   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายบญุลือ  ทองอยู ่   รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นายจกัรพรรด ิ วะทา   กรรมการ 
 ๗.๔ นายณรงค์ศกัดิ ์ ภมูิศรีสอาด   กรรมการ 
 ๗.๕ นางอรสา  คณุวฒัน์    กรรมการ 
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 ๗.๖ รองศาสตราจารย์ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร กรรมการ 
 ๗.๗ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู  กรรมการ 
 ๗.๘ รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว  กรรมการ 
 ๗.๙ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี  กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสวุมาลย์  มว่งประเสริฐ  กรรมการและเลขานกุาร 
 ๗.๑๑ นายสฤษดิ ์ ธญักิจจานกิุจ   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 ๗.๑๒ นางสาวกนกวรรณ  คนซ่ือ   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 ๗.๑๓ นางสาวบญุลาน  ลีลาวโรดม  ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 ๘. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
 ๙. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ถอนระเบียบวาระ เร่ือง การพิจารณาโครงการขออนมุตัิเปิด
สอน กรณีเปิดสอนไมต่รงตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาองักฤษ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

๑๐. สภามหาวิทยาลยัฯ เลือกและแต่งตัง้ ให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา เทียมบุญ
ประเสริฐ ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑๑. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือ
พิจารณาและเสนอเป็นเร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไปมีระเบียบวาระ ดงันี ้
  ๔.๑  แผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ๔.๔  นโยบายการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของมหาวิทยาลยั 

  ๔.๖  การพิจารณาเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  ๔.๗  การพิจารณาโครงการขออนุมัติเปิดสอน กรณีเปิดสอนไม่ตรงตามท่ี
ก าหนดไว้ในหลกัสูตร หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจบริการ ประจ าปี
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๑) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๔.๙  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และขอข้อเสนอแนะเพ่ือจัดท าแผนงานบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๔.๑๐ สรุปผลตามแผนการด าเนินงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด 
และพฒันาการใช้ส่ือ eDLRU ส าหรับการศกึษาปฐมวยั 

๑๒. สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ท าเป็นหนังสือเวียน เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือ
ทราบและเสนอเป็นเร่ืองสืบเน่ืองในการประชมุครัง้ตอ่ไปมีระเบียบวาระ ดงันี ้

๕.๑ รายงานการด า เนินงานโครงการโรง สี ข้าว ส านัก กิจการพิ เศษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๕.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสถาบนัสูส่ากล ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๕.๓ สรุปผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ท่ี ๑) 

   

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
เลขานกุารมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


