
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑๒(๒๐)/๒๕๕๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑.๑ หนั งสือสถาบันคลั งสมองของชาติ  ที่  สคช.             

๐๕ ว ๘๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๘ 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒    ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต พ.ศ. ....ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าชี้แจง
ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
(วิปรัฐบาล) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใน
เรื่องการยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. .... และจะมีการเปิดสมัยประชุม
อีกครั้งในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณา
ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๗  

 

ที่ประชุมรับทราบ     

๑.๓   รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนการเรือน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการเรือนมานาน 
ดังนั้นจึงควรทบทวนนโยบายโดยรวบรวมความถนัดหรือ
จุดเด่นที่มีอยู่ในแต่ละด้านมารวมไว้ด้วยกัน 

๒. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ หรือ
พัฒนางานวิจัย ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบัน
อุตสาหกรรมด้านอาหาร มีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง  

๓. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนอาหารอาเซียน 
เนื่องจากวัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหารมีลักษณะที่
คล้ายกับอาหารไทย และนักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้าน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย  

๔. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการแปรรูปผลิต- 
ภัณฑ์ และน าผลงานที่ได้พัฒนาสู่ตลาดต่อไป 



 ๒ 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 ๕. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มี

ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในแต่ละป ี
๖. ควรประสานงานกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน)  
     ๗. ควรปรับพันธกิจใหม่ เนื่องจากยังไม่เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ รวมทั้งเพิ่มเติมปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ 
 

ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑
(๑๙)/๒๕๕๖  
โดยมีการแก้ไขหน้า ๒/๒๒ ย่อหน้าสุดท้ายข้อความ “..
ร่วมยืนถวายความอาลัย...” แก้ไขเป็น “...ร่วมยืนแสดง
ความอาลัย...” 
 

๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑  รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๓ หน่วยงาน 
ได้แก่  เลขานุการสภาวิชาการ ส านักงาน
อธิการบดี และกองนโยบายและแผน ซึ่งได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว   

 

ที่ประชุมรับทราบ  

๓.๒ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มส่วนที่ ๕ เรื่องงบประมาณ            
โดยน าเสนอประมาณการ ในภาพรวมงบประมาณใน             
แต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ส าหรับ
รายละเอียดของงบประมาณให้น าเสนอในแผนปฏิบัติ
ราชการของแต่ละป ี 
 

๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑  (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณและแผนการเบิกจ่าย   

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. เอกสาร (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เนื้อหาในภาคผนวก หัวข้อการจัดหาแหล่ง
งบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบ 
ประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรเพิ่มเติม 



 ๓ 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
 ประเด็นข้อสัง เกตและเสนอแนะจากการเสนอขอ

งบประมาณ การปรับลดงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับลดงบประมาณ เพื่อให้
เนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๒. ภาคผนวก ควรเพิ่มเติมการน าเสนอในลักษณะ
แผนภูมิภาพ (กราฟแท่ง)  

๓. ควรมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น 
ไปตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละไตรมาส 

๔. ควรตรวจสอบ ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผ่นดินฯ ผลรวมร้อยละของงบบุคลากร และงบด าเนินงาน 

  

๔.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย          
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
๑. ออกเสียงลงคะแนนเลือก นายสุรพงษ์ วงศ์พลับ 

เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 

๒. ใหจ้ัดล าดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือขึ้นบัญชี
รายชื่อส ารอง ได้แก่ นายอติทักต์ สุวิวัฒนชัย 

 

๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา     
ก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะ     
เกษียณอายุ ราชการ และจะให้ปฏิบั ติ งานต่ อ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๑๑)/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน 
(๒) ผู้บริหาร จ านวน ๕ ท่าน 
(๓) กรรมการและเลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้ผู้ อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็น

กรรมการและเลขานุการ 
๒. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรง- 

คุณวุฒิเป็นกรรมการ จ านวน ๕ คน ได้แก ่
๒.๑ นายนิคม  กฤษณรังคุณ     ประธานฯ 
๒.๒ ศ.ดร.สายหยุด จ าปาทอง   รองประธานฯ 
๒.๓ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ กรรมการ 
๒.๔ นายนิคม  ระวียัน กรรมการ 
๒.๕ นายณรงศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  กรรมการ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนและ 
ตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้
ปฏิบัติงานต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  
 



 ๔ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
      (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร ์          

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาไม่
ควรมีจ านวนเท่ากันทุกปี เนื่องจากอาจมีนักศึกษาที่พัก
กา ร เ รี ยนหรื อ ไม่ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษาตาม เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒. ควรแก้ไขเอกสารหน้า ๒ อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้ หลั ง ส า เ ร็ จก า รศึ กษา  ให้ ตั ด ข้ อ ความ  “๘ .๔ 
ศึกษานิเทศก์” เนื่องจากต้องส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 
     ๓. ควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
ครูและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     ๔. ควรก าหนดรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเลือกโดย
เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี 
 

๔.๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์    
(๕ ปี )  หลั กสู ตร ใหม่  พ .ศ .  ๒๕๕๖ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ควรเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

๔.๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ 
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ในการคัดเลือกนักศึกษาขอให้ตัวแทนของ บริษัท 
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมในการคัดเลือกด้วย
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
   ๒. ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนการเปิดการเรียน
การสอนขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมถึงบุคลากรของส านักกิจการพิเศษ ได้ เข้าร่วม
ฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การของบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
   ๓. รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษควรเน้นเฉพาะ
เรื่องเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
   ๔. ควรตรวจสอบชื่อคุณวุฒิสาขาวิชาเอก ของอาจารย์
ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในรายชื่อล าดับที่ ๒ 
 

๔.๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสวนดุสิต  

 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ  
 

  



 ๕ 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  

๕.๑ รายงานการปฏิบั ติ หน้ าที่ ของอธิ การบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร 

นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาและได้น าเสนอนโยบาย 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ที่ เน้นการสร้างความ
เข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๒  การขอพระราชทานตราวังสวนดุสิตเป็นตราประจ า
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๖๖.๐๑/
๑๙๑๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงอธิบดีกรม
ศิลปากร เพื่อขอความเห็นในเรื่องการขอพระราชทาน
ตราวังสวนดุสิตเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ซึ่ งกรมศิลปากร ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอ
พระราชทานตราวังสวนดุสิตมาเป็นตราประจ า
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้นเป็นการสมควรเน่ืองจาก 
   ๑. ชื่อสวนดุสิต เป็นชื่อของสถาบันแห่งนี้มาตลอด
ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู มหาวิทยาลัยราชภัฏและก าลัง
จะเป็นมหาวิทยาลัย การใช้ตราวังสวนดุสิตเป็นตรา
ประจ ามหาวิทยาลัยนั้น ท าให้ชื่อสถาบัน กับตรา
ประจ าสถาบันจะได้ตรงกัน ซึ่ งนับว่าเป็นความ
เหมาะสม 
   ๒. เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ให้ปรากฏ เนื่องจาก
สถาบันแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสวนดุสิตที่
โปรดให้สร้างขึ้น 
   ๓. เป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรายละเอียดบางเรื่องให้
ทราบในวงกว้าง คือเรื่องตราประจ าพระองค์ว่า
นอกจากจะทรงใช้ตราที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว ยังมี
ตราวังสวนดุสิตอีกตราหนึ่งด้วย 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
    
  
 

  

 



 ๖ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕.๓ รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม        

ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ตารางแสดงรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ที่น าเสนอเป็นรอบ ๖ เดือน ควร
น าเสนอเป็นรอบปีงบประมาณเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 
 

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่ม   
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส า ห รั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
โดยผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน ๔ 

กิจกรรม คิด เป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ และไม่บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๕   ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยั 
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 
โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๗ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน  ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๖  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน  
โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย

จ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และไม่
บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๓๓ 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๗  รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
ประกอบด้วย ๑.  รายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ . ๒ )
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี ้

(๑)  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(๒)  การประเมินความเสี่ยง 
(๓)  กิจกรรมการควบคุม 
(๔)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(๕)  การติดตามประเมินผล 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ๗ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๒. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(ปอ.๓) โดยใช้หลักการควบคุม  ๓ ด้าน ดังนี้ 
(๑) การด าเนินงาน 
(๒) การรายงานทางการเงิน 
(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 

 

๕.๘   ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ที่ ๒๖/
๒๕๕๖ 
โดยมหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการยกเลิกค าสั่ง                

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ ที่ ๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ 
วั น ที่  ๒ ๒  กุ ม ภ า พั น ธ์  ๒ ๕ ๕ ๖  เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามที่กองกฎหมายเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว  ดังค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๖.  เรื่องอื่น ๆ    
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 

๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา 
๐๙ .๐๐ -๑๒ .๐๐  น .  ณ  ห้ อ งประชุ ม ล า พอ ง  ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                            เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 


