
 

 

 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
___________ 

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น. 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น. 

 

 เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก ประจ าปี       
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม) 
     ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน และการให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป โดยมีสถาบัน/
ส านัก ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ที่ประชุมรับทราบ 
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ควร
ก าหนดให้มีความชัดเจนและสามารถวัดความส าเร็จใน        
เชิงปริมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม  
   ๒. ควรมีการบูรณาการแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน และ
เชื่อมไปสู่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
   ๓. ควรระบุความหมายหรือค านิยามของค าว่า “เป็นเลิศ” 
“สู่สากล” และ “การบูรณาการ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
   ๔. ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ละหน่วยงานควรหา
วิธีการแก้ไข   
   ๕. การน าเสนอผลการด าเนินงานควรน าเสนอในรูปแบบ
เดียวกันและควรน าเสนอการพัฒนางานของหน่วยงานใน         
ปีที่ผ่านมา 
 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ และ
รายงานการประชุมลับระเบียบวาระที่ ๔.๒ 
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔(๒๕)/
๒๕๕๗ และรายงานการประชุมลับระเบียบวาระที่  ๔.๒              
โดยไม่มีการแก้ไข  
 

๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่๔(๒๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗       
      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา-
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังกรรมการ
และเลขานุการสภาวิชาการ และประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งแต่ละท่านได้แจ้งผลการรับทราบและด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 -๒- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   
๔.๑ (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
   
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ 
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ควรเพ่ิมเติมโครงการที่ส่งเสริมทางด้านศิลปะ โดยจัด
โครงการอบรมทางด้านศิลปะ และทัศนศิลป์ มีการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม และมีการจัดแสดงผลงานทาง
ศิลปะเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   ๒. แผนงานประจ าปีควรก าหนดรายละเอียดและแผน
กิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินงานให้ชัดเจน  
   ๓. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตร
ธุรกิจการบิน ถือเป็นแบบปฏิบัติที่ดีของวัฒนธรรมสวนดุสิต 
โดยเฉพาะในเรื่องการมีบุคลิกภาพที่ดี การมีมาตรฐาน
ระเบียบวิธีในการท างาน การมีวินัยและความรับผิดชอบ จึง
ควรประสานความร่วมมือและส่งเสริมไปยังคณะต่าง ๆ   
 

๔.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ที่ประชุมมีมต ิเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๑๕ คน 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายนามเรียงตามล าดับคะแนนและใน
กรณีท่ีคะแนนเท่ากัน จะเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยผลการ
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้ 
 ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง 
 ๒. นายคมวรเดช  เหรียญทอง 
 ๓. นางณชนก  แซ่อ้ึง 
 ๔. ดร.ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล 
 ๕. ศาสตราจารย ์ดร.จรินทร์  ธานีรัตน์ 
 ๖. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ 
 ๗. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์
 ๘. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ ์
 ๙. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร ์
 ๑๐. นายประสิทธิ ์ อัคคะประชา 
 ๑๑. นายรายินเดอซิงห์  สัจจเทพ 
 ๑๒. นายตลับ  เพชรรัตน ์
 ๑๓. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ 
 ๑๔. นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุ 
 ๑๕. พันเอกประเชิญ ไชยกิจ 
      และจัดล าดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือเพ่ือขึ้น
บัญชีรายชื่อส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

 



 -๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๓ (ร่ าง) กรอบอัตราก าลั งพนักงานมหาวิทยาลั ย                        
สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
  
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ควรระบุหมายเหตุส าหรับหน่วยงานที่มีกรอบอัตรา 
ก าลังเกินและขาด 
   ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดหาบุคลากรที่สามารถรองรับการ
ด าเนินงานในอนาคต ได้แก่ บุคลากรที่ดูแลโครงการที่
มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต บุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และทักษะทางด้านวิจัย   
 

๔.๔ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของตารางงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย
งบด าเนินการ หมวดรายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
 

๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา- 
อังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของตารางงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย
งบด าเนินการ หมวดรายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
 

๔.๖ การพิจารณาโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล  

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรและอนุมัติโครงการ
เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๗  
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมเติมรายละเอียด
ตารางงบประมาณรายรับและรายจ่าย    
 

๔.๗ การพิจารณาโครงการอบรมหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กับ State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรและอนุมัติโครงการ
อบรมหลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ State University 
of Malang ประเทศอินโดนีเซีย 
   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินโครงการควร
พิจารณาถึงความส าเร็จ และสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการคือ
อะไร เช่น รายได้ ทักษะ หรือการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และน าประสบการณ์ที่ได้รับมารวบรวมเป็นองค์
ความรู้ และน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีมาตราฐานเดียวกัน 

 

 

 



 -๔- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔. เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
๔.๘ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๒๐ หลักสูตร 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

๔.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ     

๕.๑  การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     ตามที่  มหาวิทยาลัยได้ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ การสร้างความตระหนัก จิตวิญญาณผู้ประกอบการแก่
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย การเตรียมความ
พร้อมประกอบธุรกิจ การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สู่การ
เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ เป็นต้น 
       ๒. หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีการด าเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความ
ตระหนักและการให้ความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  การขอ
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ การยื่นจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า สัญญาการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรก าหนด
ทิศทางนโยบายในการใช้ประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการเผยแพร่  โดยศึกษาจากงานวิจัย            
ที่เกี่ยวข้อง  
    
    
 

๕.๒ การจัดท าเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยได้จัดสร้าง
วัตถุมงคลเพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย มีไว้เป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่
สมเด็จพระปิยะมหาราช ได้พระราชทานที่ดินซึ่งเป็นวังสวน
ดุสิตเดิม ให้เป็นทีต่ั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้อัญเชิญพระบรม
สาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่านประดิษฐานบนเหรียญด้านหน้า 
และด้านหลังเป็นภาพจ าลองศาลหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งมวล
ประชาชาวสวนดุสิตเคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ 
ส าหรับการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการบริจาคเข้าโครงการจัดหา
ทุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 



 -๕- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
   ๑.  เหรียญทองค า ๒๖ กรัม บริจาค ๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับ 
จ านวน ๑ เหรียญ 
   ๒.  เหรียญเงินแท้หน้าทองน้ าหนักเงิน ๑๕ กรัม บริจาค 
๓,๙๙๕ บาท ได้รับจ านวน  ๑  เหรียญ  
   ๓.  เหรียญทอง บริจาค  ๑๙๙  บาท ได้รับจ านวน  ๑  เหรียญ 
 

 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม-ธันวาคม) 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน รวม ๑๑ ครั้ง 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดท ารายงานการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.บ.) ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๔ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ          
ปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
       มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าผลการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแนว
ทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
และส่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ  (ค.ต.ป.) เรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๕ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 
      ๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๗๒๗.๑๙ 
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายวงเงิน ๓๓๕.๖๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๑๕ ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร วงเงิน 
๑๔๙.๙๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๘๒.๔๓ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๙  

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 



 -๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๕. เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)    
๒.  เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับจัดสรร วงเงิน ๓๓๒.๕๔  ล้าน
บาท มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๑๗๕.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๕๒.๙๑  
     ๓.  เงินรายได้อ่ืน ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท               
มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๒๗.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๘ 
 

 

๕.๖ สรุปรายรับ-รายจ่ าย เงินบ ารุ งการศึกษาประจ าปี                   
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
       ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวนเงิน ๔๑๕.๖๗ ล้านบาท และหักเงินสะสมร้อยละ ๒๐ 
จ านวนเงิน ๘๓.๑๓ ล้านบาท คงเหลือจัดสรรจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๓๒.๕๔  ล้านบาท และจัดสรรเงินรายได้อ่ืน ๑๒๐ ล้านบาท  
และมหาวิทยาลัยมีรายรับจากนักศึกษาจริง จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๒๔๐.๙๐  ล้านบาท (ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน 
๑๕๕.๐๘ ล้านบาท นักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ. จ านวน
เงิน ๗๘.๑๕  ล้านบาท และเงินบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวน 
๗.๖๗ ล้านบาท)  มียอดค้างรับจากนักศึกษาทั่วไป จ านวนเงิน 
๑๓.๘๒ ล้านบาท และมีเงินรายรับจริงจากรายได้อ่ืน จ านวน 
๔๐.๒๖ ล้านบาท รวมเป็นเงินรายรับจริง ๒๘๑.๑๖ ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยมียอดรายจ่ายจริง จ านวนเงิน ๒๐๓.๒๙ ล้าน
บาท ดังนั้นผลต่างรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน 
๗๗.๘๗ ล้านบาท   
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๕.๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี 
      เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๑๔)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิ จารณา เลื่ อน เงิ น เดื อนข้ าราชการพล เรื อน  ใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ดังค าสั่งที่ ๘/๒๕๕๗         
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 



 -๗- 
 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖. เรื่องอ่ืน ๆ   
๖.๑ รายงานผลการประชุมวิชาการ เรื่องนวัตกรรมอุดมศึกษา
ในประชาคมโลก   
      ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล และ
อาจารย์กิตติ นีรมิตร ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง
นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก เมื่อวันที่  ๑๕-๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี          
จัดโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เจ้าภาพหลัก 
ร่วมกับ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ไทยจากทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงทั้ง
ในและต่างประเทศ ในเรื่องที่ทั่วโลกก าลังนิยมแพร่หลาย ได้แก่ 
พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน กิจการเพ่ือสังคม มาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของประเทศสหราชอาณาจักร รวมถึงประเด็นส าคัญส าหรับ
อุดมศึกษาไทย ได้แก่ การเทียบระดับการบริหารและการ
จัดการมหาวิทยาลัย การประเมินผลการด าเนินงานของ             
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี การเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข เพ่ือน าไปสู่การขยายผลในวงการอุดมศึกษาไทย   
     

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๖
(๒๗)/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดุสิต 

    
    

 

 

                                                                            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล) 
                                                                          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

 
 
(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง) 
ผู้จัดท ามติ 
 
 
 


