
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
------------------------------ 
เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.  

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน          
ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์ 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 

๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัด      
การเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓         
เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 

ที่ประชุมมีมติรับรอง โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
   ๑. หน้า ๖/๑๗ “...และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)                  
พ.ศ. ๒๕๕๙” แก้ไขเป็น “...และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม...”  
   ๒. หน้า ๑๖/๑๗ “เลขานุการสภามหาวิทยาลัย...” แก้ไข
เป็น “ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย...”  
  

๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ การติ ดตามข้ อสั ง เกตและข้ อเสนอแนะจาก                           
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่            
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๓.๒ ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ              
ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ในการประชุมครั้งที่         
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้แก่ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล           
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ     
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   ๑ .  รับทราบ  ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ       
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
   ๒. อนุมัติ แก้ไข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้
เพ่ิมเติมข้อความค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ             
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓  



 

-๒- 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
    ๓. ให้ความเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ 

ไม่เกิน ๒ คน โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

๔. ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
๔ .๑  การ พิจ า รณา เลื อ กบุ คคลตามบัญชี ร ายชื่ อ               
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   ๑. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ 
ผลพันธิน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑             
การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   ๑. อนุมัติ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต           
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
   ๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่  ๔.๒             
การ พิจารณาแต่ งตั้ ง ผู้ รั กษาการแทนอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๔.๓ การพิจารณาก าหนดจ านวนและแต่งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
   ๑. อนุมัต ิก าหนดจ านวนรองอธิการบดี จ านวน ๗ คน 
และผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน ๒ คน 
   ๒. อนุมัติ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต             
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย   
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดี จ านวน ๗ คน และคงอัตราเงินเดือนที่รับอยู่
ในปัจจุบัน ในต าแหน่งเดิมไปพลางก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีรายนามดังนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  
    ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

      ๒) ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
          ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ๓) รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว 
          ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      ๔) ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ 
          ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 



 

-๓- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
        ๕) ดร.สวงค์ บุญปลูก 

          ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๖) ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
          ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 
            ต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ 
      ๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
          ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
            การศึกษา 
   ๓. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน ๒ คน 
และคงอัตราเงินเดือนที่รับอยู่ในปัจจุบัน ในต าแหน่งเดิม        
ไปพลางก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป โดยมรีายนามดังนี้  
         ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
         ๒) นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ 
   ๔. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๓          
การพิจารณาก าหนดจ านวนและแต่งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๔.๔ การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   ๑.  อนุ มั ติ  แต่ งตั้ ง  ดร .สุ วมาลย์  ม่ วงประเสริ ฐ               
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
   ๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๔              
การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

๔.๕ การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการ
สถาบันและผู้อ านวยการส านัก 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   ๑. อนุมัติ  แต่งตั้ง รักษาการแทนผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการสถาบัน และคงอัตราเงินเดือนที่รับอยู่ในปัจจุบัน 
ในต าแหน่งเดิมไปพลางก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันแต่งตั้ง โดยมีรายนามดังนี้  
      ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ     
          รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
          และงานทะเบียน 
      ๒) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา  อยู่เย็น 
          รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    

  



 

-๔- 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
       ๓) ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์   

          รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะ 
          และวัฒนธรรม 
      ๔) ดร.สุวิชชา  เนียมสอน  
          รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 
      ๕) ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย 
          รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
    ๒.รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๕ 
การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน
และผู้อ านวยการส านัก 

๔.๖ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๗ รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Suan Dusit University’s Good 
University Report 2019 : GUR) 
 

ที่ประชุมมีมติรับรอง 

๔.๘ การขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จ านวน ๑๕ หลักสูตร
ได้แก่  
     ๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมือง 
และอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     ๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ๗) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
(๕ ป)ี (หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๙) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   



 

-๕- 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
     ๑๐) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๑๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๑๒) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การวิ เคราะห์และการประเมินสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่ )          
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๑๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ๑๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     ๑๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ราย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑ ราย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ราย และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
จ านวน ๑ ราย 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

๔.๑๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอน ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๑๑ แผนการรับและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ รอบ 
คือ รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน (Admission 1) จ านวน ๔๐ คน 
และรอบที่ ๔ รับกลางร่วมกัน (Admission 2) จ านวน ๓๐ คน 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 



 

-๖- 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔.๑๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๑๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๑๔ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ
 

๔.๑๕ การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
   ๑) อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน พนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย         
รับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย 
   ๒) อาจารย์ ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
สังกัดโรงเรียนการเรือน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีอาหาร (๑๘๐๙) 
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย                 
รับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   ๓) อาจารย์ ดร.นรินทร สรวิทย์ศิรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  สาขาวิ ชาบริหารธุ รกิ จ (๖๘๐๒)                  
อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (๖๘๐๒๑๒) 
ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย      
รับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย 
   ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ 
พนักงานมหาวิทยาลั ย สั งกัดคณะวิทยาการจัดการ               
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(๖๑๐๕) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย 
 

๔.๑๖ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่ง          
ทางวิชาการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 



 

-๗- 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔.๑๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอ่ืน
ที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   ๑. อนุมัติ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงาน 
อ่ืนที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านั ก ผู้ อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้ าส่ วนงานอ่ืน              
ที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
 

๔.๑๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ….  
             

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๑๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน พ.ศ. …. 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

๔.๒๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   ๑. อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐           
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. .... 
 

๔.๒๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อัตรา
เงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. …. 

ที่ ประชุ มมี มติ ไม่ ให้ ความเห็ นชอบ และมอบหมาย              
ให้มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาตามองค์ประกอบที่เหมาะสม และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๕. ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 

ไม่มี 



 

-๘- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        (ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ) 
                                                             เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
                   
นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง     
ผู้จัดท ามติ 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งต่อไป           
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 


