
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น. 

 
 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ๑.๑ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า 
       ตามที่  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันเลือกตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) ศูนย์
การศึกษา ศูนย์การเรียน และศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น และ
รายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏผลคะแนน
ของผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า ดังนี้  
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  ชื่นประภานุสรณ์  
     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล        
     ๓. รองศาสตราจารย์ ดร. สรรเสริญ  อินทรัตน์  
     ๔. อาจารย์กิตติ นีรมิตร   
  

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕  

         ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ล าปาง นครนายก สุพรรณบุรี หัวหิน และตรัง ได้ด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบณัฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสู่
ชุมชน การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จึงได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งน าเสนอทิศทางการ
ด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในอนาคต  

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะว่า 
  ๑. การรายงานผลการด าเนินงานควรก าหนดหัวข้อใน
การรายงานให้เป็นมาตรฐาน  
  ๒. ความแตกต่างของอัตลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละ
ศูนย์  ควรน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
  ๓. ควรเพิ่มข้อมูลความเป็นเลิศและจุดเด่นของแต่ละ
ศูนย ์ความก้าวหน้าในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ
บริหารงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) และจ านวน
นักศึกษา แผนการรับนักศึกษาตลอดจนทิศทางการ  

  



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ต่อ) 
๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕     
 

 
พัฒนาการด าเนินงานในอนาคตนอกเหนือจากกลยุทธ์
ปัจจุบัน   
   ๔ . ควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

 

 
   ๕. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการสร้างความ
รวดเร็วเพราะปัจจุบันมีการแข่งขันด้วยความเร็ว
Economy of speed ไม่ใช่ Economy of scale เพียง
อย่างเดียวและต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพการแข่งขัน
ที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาและควรค านึ งถึ ง
มาตราฐานเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
   ๖. ควรทบทวนการเติบโตของศูนย์การศึกษาแต่ละ
ศูนยใ์นแต่ละปีจะท าอะไร งบประมาณที่ใช้ และได้อะไร 
โดยให้มีมาตรฐานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
   ๗. ควรส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา 
   ๘. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งแต่ละศูนย์ควรจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖
เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยเชิญผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษาทุกศูนย์เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาต่อไป  
 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒
(๒๓)/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

๓. เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑
(๒๒)/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และครั้งที่  ๒(๒๓)/๒๕๕๗ วันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
      ตามที่ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ การประชุมครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ได้แก่ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และการประชุม
ครั้งที่  ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จ านวน ๗ 
หน่วยงาน  

 
ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะต่อ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์เรื่อง
สถานภาพการด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ที่ร่วมลงนามกับหน่วยงานในต่างประเทศ ควรมี
หน่วยงานดูแลด้านยุทธศาสตร์โดยท าหน้าที่พิจารณา
โครงการความร่วมมือแต่ละโครงการว่าเมื่อด าเนินการ
แล้วมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์  มีความก้าวหน้า โดย
ขอให้รักษามาตรฐาน รวมทั้งมีผลการด าเนินงานให้เห็น
เป็นรูปธรรม 
 

  
 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๑  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังต่อไปนี ้
   ๑. ควรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในเรื่องการ
ท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตรงตาม
เวลาที่หลักสูตรก าหนด    
   ๒. ควรรับท างานวิจัยเพื่อสร้างรายได้และเพื่อท าให้เกิดความ
ช านาญรวมทั้งมีการเสนองานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
จากหน่วยงานภายนอก 
   ๓. ควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้อาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นวุฒิปริญญาเอกและพัฒนาไปสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการให้มากที่สุดซึ่งเป็นข้อตกลงในระดับอาเซียน 
   ๔ ควรจัดตั้งชมรมนักวิจัยหรือสโมสรนักวิจัยเพื่อให้การ
ช่วยเหลือในการท าวิจัยและเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการและมี
ค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสม 
   ๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หัวข้อจุดอ่อน ข้อ ๑.๒ ควร
ปรับแก้ไขเนื่องจากข้อความไม่สมบูรณ์ 
   ๖. ควรแก้ไขการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก หัวข้อ
โอกาส ข้อ ๓.๒ เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยมากกว่าภายนอก 
   ๗. ปรัชญาด้านการวิจัยที่ระบุค าว่า"เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์สูงสุด"นั้น เนื่องจากค าดังกล่าวเป็นค าที่มีความหมาย
กว้างอาจท าให้การก าหนดตัวชี้วัดเป็นไปได้ยาก 
   ๘. ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการแข่งขันเสนอผลงานวิจัย
หรือเปิดเวทีส าหรับให้บุคลากรได้แสดงผลงานในการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
   ๙. การก าหนดตัวชี้วัดควรพิจารณาถึงผลกระทบของอาจารย์
มีผลงานทางวิชาการว่ามีมากน้อยเพียงใดซึ่งควรเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
   ๑๐. รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
การวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจาก
ภายนอกซึ่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ได้รับจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก 
 

 

 

 

 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ- 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง โดยมรีายนามดังนี้ 
๑. นายนิคม กฤษณรังคุณ                               ประธาน 
๒. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร                    กรรมการ 
๓. นายณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรสีอาด                       กรรมการ 
๔. ดร.จักรพรรดิ วะทา                                   กรรมการ 
๕. นายวชัรกติิ  วัชโรทัย                                 กรรมการ       
๖. รองศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐารมณ ์ จฑุาภัทร  กรรมการ 
๗. ดร.ชนะศึก นิชานนท ์                            กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ศรีสรุพล  กรรมการ 
๙. นายกติติ นรีมิตร                กรรมการ 
๑๐. ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ               เลขานุการ 
 

๔.๓ การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
  ๑. ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๓ คน เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ได้แก่     
       ๑.๑ ดร.จตุพล  ยงศร 
       ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  สุวรรณเกษม 
       ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง 
  ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
 

๔.๔  การพิจารณาเอกสารแนบท้าย ๑/๓ และเอกสารแนบ 
ท้าย ๒/๒  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย 
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 

๔.๕ การแต่งตั้งผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อ 
เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (ก.อ.ม.) 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง โดยมีรายนามดังนี ้
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู 
    ๒. นางสาวฐิติพร  ลินิฐฎา 
    ๓. นายวิโรจน์  พยัคพันธุ์ 
 

๔.๖ (ร่าง) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๗ (ร่าง) รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
   ๑. การวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม ตัวเลขของผลคะแนน
ที่ออกมาค าถามบางข้อยังไม่สือ่ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจในข้อ  

 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ) ค าถามที่ไม่ตรงกัน ซึ่งก่อนการประเมินอาจจะต้องท าความ

เข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   ๒. การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานขอให้น าผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ.๒๕๕๖ มาวิเคราะห์ 
รวมถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   ๓. ควรมีค าถามปลายเปิดที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามมีจ านวนน้อย 

  

๔.๘ การพิจารณาผลค าชี้แจงข้อโต้แย้งและผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการจากการขอทบทวนผลการพิจารณาของ           
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จ านวน ๑ 
ราย  
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงลักษณ์ ช่างปลื้ม ให้ด ารงต าแหน่ง             
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทาง
วิชาการครบเป็นครั้งแรก เนื่องจากผู้ขอไม่ได้มีผลงานทาง
วิชาการใหม่เพิ่มเติมหรือไม่มีการแก้ไขผลงานเดิม 
 

๔.๙ การพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้         
   ๑. อาจารย์จิรัฐ ชวนชม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น
วันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก  
   ๒. อาจารย์จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบ
เป็นครั้งแรก  
   ๓. อาจารย์เบญจวรรณ ตื้อตัน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑๐ มีผล
บังคับใช้ 
   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สวัสดิ์ผล ให้ด ารงต าแหน่ง         
รองศาสตราจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  ๑๗ 
เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ
ครบเป็นครั้งแรก  

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต 
     มหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมบุคลากรของคณะ/
โรงเรียน “จากแผนฯ สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 
๑๓-๑๔ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 



 -๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ) 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรอบการด าเนิน 
งานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี 
พร้อมแนวทางในการพัฒนาเชิงรุก และชี้แจงข้อมูลต่าง  ๆ
ได้แก่ การบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ การขับเคลื่อนด้านงานวิจัย การบริหารงานบุคคล การ
ต่อสัญญาจ้าง และความเชื่อมโยงการสื่อสารองค์กร ทั้งนี้
เพื่อให้การด าเนินงานชัดเจนและมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

 

๕.๒  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
     ด้วย ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-
ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
ของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ และเพื่อ
เป็นข้อมูลในการทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน
ในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบต่อไป  

 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๓ สวนดุสิตโพล ๒๕๕๗ ประเทศไทย 
    ด้วย สวนดุสิตโพล ได้จัดท าหนังสือสวนดุสิตโพล ๒๕๕๗ 
ประเทศไทย โดยจัดท าเอกสาร ๑๐ ภาษาในอาเซียน เพื่อเป็น
สื่อในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับ
อาเซียนควบคู่ไปกับการด าเนินงานของคณะท างานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ของสวนดุสิตโพล  การประสานความร่วมมือกับส านัก
โพลต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการ
ร่วมมือการท าโพลในระดับอาเซียน และเชื่อมโยงการท าโพล
ระดับนานาชาติสู่ผลงานระดับโลกในอนาคต 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องเครื่องแบบ
และเครื่องแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 



 -๗- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖.  เรื่องอื่น ๆ     
๖.๑ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 
     ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เล็งเห็น
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยประกอบกับมหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเรื่อง
ดนตรีไทย จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
 

ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่๔(๒๕)/
๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.         
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 
 
 
 
 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

 
 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 


