
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คร้ังที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ตรัง ประจ าปีการศกึษา  

๒๕๕๓ 

   ๑.๒ งานนวัตกรรมอาหารและคหกรรมศาสตร์ “ครบเครื่องเรื่องการเรอืน ครัง้ที่ ๒” และ 

พิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย ณ ศูนย์สุพรรณบุรี และงานฉลองครบรอบ ๕ ปี 

สถาบันขงจือ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   ๑.๓ การจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอุดมศกึษา รุน่ที่ ๗ จัดโดย  

สถาบันคลังสมองของชาติ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๒(๓๙)/๒๕๕๔ 
    

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

   ๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๓๙)/ 

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 

   ๓.๒ ก าหนดการจัดงานโครงการเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรต ิ๘๔ พรรษา มหาราชา  

เพื่อเฉลิมพระเกียรตแิละแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัวฯ 

   ๓.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วา่ด้วย การจัดการศกึษานอกสถาน 

ที่ตัง้ พ.ศ. ... 
      

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   

   ๔.๑ (ร่าง) รายงานการประเมนิตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๔.๒ แผนรับสมัครนักศกึษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ 

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   ๔.๓ ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์และตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน 

 

 



-๒- 

 

   ๔.๔ การพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

คณะพบาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   ๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   ๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

   ๔.๗ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ 

ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนดุสิต 

  ๔.๘ การพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการ 

   จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๔.๙ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๕๔ ณธวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

  ๔.๑๐ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่  

   พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๔.๑๑ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศกึษา  

   หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๔.๑๒ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ  

   (หลักสูตรนานาชาติ ๒ ปริญญา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนการท่องเที่ยว 

   และการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๔.๑๓ การพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
  ๔.๑๔ การพิจารณาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบนิ หลกัสตูรใหม่ 
   พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  ๔.๑๕ การพิจารณาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลกัสตูรใหม่ 
   พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  ๔.๑๖ การพิจารณาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสตุร 
   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
  ๔.๑๗ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษไทย หลักสูตรปรับปรุง 

   พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๔.๑๘ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



-๓- 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  

   ๕.๑ (ร่าง) ก าหนดการประชุม และปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๕.๒ แผนการด าเนินงาน ส านักกิจการพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนธุรกิจ  

บริษัท โรงสขี้าวสวนดุสิต จ ากัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สิน และ 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๕.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ไตรมาส ๔ (๑ กรกฏาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 

   ๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๕.๖ พิธีเทศนม์หาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔ และวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถทรงเจรญิพระ

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๕.๗ รายงานการอนุมัตกิารให้ปริญญา และประกาศนยีบัตรบัณฑิตของผูส้ าเร็จ

การศกึษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนยีบัตรบัณฑติ

วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

   ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 

        

 

------------------------ 
 


