
 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้พเิศษ ๑(๑)/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
     ประธาน  
๒. นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายก 
๓. ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๕. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๖. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๗. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๘. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๙.   นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๐. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๑.   นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๒.  ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการสภา 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการสภา 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา  
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์   จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 
๑๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่      ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๑๘. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรเสริญ อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๒๒. นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการสภา 
๒๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้พิเศษ ๑(๑)/๒๕๕๔ ๒/๗ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
๒.    รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 
๓.    ดร.วรานี  เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๔.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั  ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๕. ดร.สวุมาลย์   มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท  ชนุดี ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กรรมการยกร่าง 
    พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ   เชาวลิต กรรมการยกร่างพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั 
    สวนดสุิต 
๘. นายธนภมูิ  มาประเสริฐ นิตกิร  เลขานกุารกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติ 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
๙. นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
    ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๐. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    

   ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

   ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

                 ๔.๑ (ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
  

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง  (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต พ.ศ. ....  ด้วยพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ ก าหนด
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ว่าให้สถาบนัของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐ ยกเว้น สาขาเฉพาะทาง ตามมาตรา ๒๑ และนโยบายของมหาวิทยาลัยใน           
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ข้อท่ี ๑ ก าหนดไว้ว่า การผลกัดนัให้มหาวิทยาลยั
เปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยพฒันาศกัยภาพและความพร้อมท่ีมีอยู่อย่างตอ่เน่ือง 
จึงได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตขึน้ เพ่ือพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ....ตามนโยบายดงักลา่ว ซึง่ (ร่าง) พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิตได้ผา่นการประชาพิจารณ์ เม่ือวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต และผ่านการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจาก
คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติฯ ในการประชุมครัง้พิเศษ/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการท าประชาพิจารณ์ และจากการประชุมระหว่างผู้ แทนฝ่าย
บริหารกบัคณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว
นัน้ จงึขอเสนอ (ร่าง) พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสวนดสุิต เพ่ือให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 
 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ( ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. .... 
 

 การพจิารณา ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะ ข้อสงัเกต และให้แก้ไขดงันี ้
 ๑. หน้า ๑ ข้อความ “มีพระบรมราชโอรงการโปรดเกล้าฯ” ให้แก้ไขค าวา่ “โอรง” เป็น “โอง” 
 ๒. หน้า ๑ ข้อความ “พระราชบัญญัตินีมี้บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย” ควรระบปีุ “พ.ศ. ๒๕๕๐” ของรัฐธรรมนญูฯ ไว้ด้วย 
 ๓. หน้า ๒ ค านิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แก้ไขเป็น  “พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานราชการ และพนกังานท่ีจ้างจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลยั 

๔. หน้า ๒ ค านิยาม “ผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย      
สวนดุสิต ข้าราชการและลกูจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั พนกังานราชการ .......... 
ให้ตดัค าวา่ “สวนดุสิต” ออก 

     และมาตรา ๘(๔) ข้อความ “การน าความรู้สู่สังคม เพ่ือเป็นการเตือนสติและเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาสงัคม ให้แก้ไขค าวา่ “เตือนสต”ิ เป็น “เสนอแนะ” 
 ๕. หน้า ๓ มาตรา ๑๐ บรรทัดท่ี ๒ ...........มีอ านาจให้ปริญญาและอนุปริญญา ให้ตดัค าว่า 
“และ” ออก  
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                  และ  มาตรา ๑๒ มหาวิทยาลยัมีอ านาจและหน้าท่ีกระท าการตา่ง ๆ ภายในวตัถปุระสงค์ ให้
แก้ไขค าวา่ “ใน” เป็น “ใต้”  

๖. หน้า ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสาม ข้อความ “เพ่ือการร่วมลงทนุหรือการลงทนุได้ ในกิจการท่ีเก่ียวกนั” 
ให้แก้ไขเป็น “เพ่ือการลงทนุหรือการร่วมลงทนุได้ ในกิจการท่ีเก่ียวข้อง” 
                มาตรา ๑๓ (๗) ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มเติม
ข้อความเป็น “รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา......................ของมหาวิทยาลยั” 
        และมาตรา ๑๓ วรรคสาม “ในกรณีท่ี รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เ งินประจ าต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ราชการ” ให้แก้ไขค าวา่ “ราชการ” เป็น “ข้าราชการ” 
 ๗. หน้า ๕ มาตรา ๑๖ ค าว่า “รวมทัง้การบงัคบัทางการปกครอง” จะต้องใช้ค าว่า “บงัคบัคดี” 
หรือไม ่ขอให้ตรวจสอบค าท่ีถกูต้องกบัศาลปกครองอีกครัง้หนึง่ 
        และ  มาตรา ๑๗ (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจ านวนสองคน  ซึ่งเลือกตัง้จากคณาจารย์

ท่ีท าการสอน ให้เพิ่มเตมิค าวา่ “คณาจารย์” เป็น “คณาจารย์ประจ า”  
 ๘. หน้า ๗ มาตรา ๑๙(๔) อนมุตัิและถอดถอน การให้ปริญญา อนปุริญญา และประกาศนียบตัร 
ทัง้ของมหาวิทยาลยั..... ให้ตดัค าวา่ “ทัง้” ออก 
                           มาตรา ๑๙(๑๓) อนุมตัิการกู้ ยืมเงินและให้กู้ ยืมเงิน และการลงทุนหรือการร่วมลงทุน
ตามมาตรา ๑๒(๔) ให้ตดัค าวา่ “และ” ออก โดยให้เว้นวรรคแทนค าวา่ “และ” 
                   และ  มาตรา ๑๙(๑๔) บรรทัดท่ี ๒ ข้อความ “นิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามมาตรา ๑๓(๘) ให้
แก้ไขเป็น มาตรา ๑๒(๔)      
 ๙. หน้า ๘ มาตรา ๒๑ วรรคสอง ให้ตดัข้อความ “ส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะท่ีมีหน้าท่ีสอนหรือ
วิจยั ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั” ออก โดยให้เลขานุการจดไว้ด้วยว่า หมายเหตุ เพ่ือให้
มาตรา ๒๑ สอดคล้องกบัมาตรา ๙(๕) ส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะนัน้ ในการท าประกาศจดัตัง้นัน้ ขอให้
ระบดุ้วยวา่สว่นงานท่ีจดัตัง้เทียบเทา่คณะนัน้ท าหน้าท่ีสอนและวิจยั หรือไมไ่ด้ท าหน้าท่ีสอนและวิจยั   
 ๑๐. หน้า ๙ มาตรา ๒๓(๘) บรรทดัท่ี ๒ ข้อความ “การปรับปรุง การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านท่ี
มีความเช่ียวชาญ” ให้เพิ่มเตมิค าวา่ “พัฒนา” เป็น “การปรับปรุง การถ่ายทอด พัฒนา องค์ความรู้ในด้าน
ท่ีมีความเช่ียวชาญ” 
 ๑๑. หน้า ๑๐ มาตรา ๒๕(๔) พิทกัษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัและปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ตามท่ี
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย ให้แก้ไขดงันี ้

         มาตรา ๒๕(๔) พิทกัษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยั 
         มาตรา ๒๕(๗) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย” 

และแก้ไขข้อความ “ตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย” เป็น “ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัหรือ
อธิการบดีมอบหมาย” 
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           มาตรา ๒๘ วรรคสอง ข้อความ “ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคน และอาจ
มีผู้ ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดก็ได้ เพ่ือท าหน้าท่ีและ
รับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย” ให้ปรับข้อความเป็น “ให้มีรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดี   
ตามจ านวนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด เพ่ือท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย” 
 ๑๒. หน้า ๑๑ มาตรา ๓๒(๔) บรรทดัท่ี ๒ ให้ตดัข้อความ “ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมดเทา่ท่ีมีอยู”่ ออก 
 ๑๓. หน้า ๑๔ มาตรา ๔๕ ข้อความ “การวดัผลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยั” ให้แก้ไขข้อความเป็น 
“การวดัผลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาในการก ากับมาตรฐานการเปิดสอนรวมถึงการปรับปรุง
หลักสูตร และการปิดหรือยกเลิกหลักสูตรอนุมัติเปิด - ปิดหลักสูตร“ โดยขอให้ประธานและกรรมการ     
ยกร่างพระราชบญัญตัฯิ ปรับข้อความใหมอี่กครัง้หนึง่ 
 ๑๔. หน้า ๑๖ มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตัง้บคุคลท่ีมีความรู้และความช านาญเป็น
พิเศษ ท่ีมิได้เป็นผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นเกียรติยศให้แก่บคุคลดงักล่าวได้  ให้แก้ไขข้อความ
เป็น “สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษ ให้มี
ต าแหนง่ทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน เพ่ือเป็นเกียรตยิศก็ได้” 
                                 มาตรา ๕๙ วรรคสอง ข้อความ “ช่ือ การใช้ค าน าหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา”  ให้แก้ไข “ข้อบงัคบั” เป็น “ประกาศ”  
 ๑๕. หน้า ๑๗ มาตรา ๖๑ เป็นต้นไป ขอให้แก้ไขใหมโ่ดยเรียงล าดบัมาตราให้ถกูต้อง 
 ๑๖. หน้า ๑๘ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บรรทัดท่ี ๓ ข้อความ และอาจก าหนดให้มีครุยประจ า  
ต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั ค าวา่ “ครุยประจ า  ต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั” แก้ไขให้ค าตดิกนั   

    วรรคสอง ให้เพิ่มเตมิค าวา่ “โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา” ตอ่ท้าย 
ประโยค  

 วรรคสาม ให้ตดัค าวา่ “โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา” ออก 
           มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีตราเคร่ืองหมายหรือสญัลักษณ์  
หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย ให้เว้นวรรค ค าว่า “ตรา  เคร่ืองหมาย” และให้ตัดค าว่า “หรือ
เคร่ืองหมาย” ออก 
                                 มาตรา ๖๗ บรรทดัท่ี ๒ ข้อความ “ของนกัศึกษาและผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั
ได้” ให้เพิ่มเตมิค าวา่ “ก็” เป็น “ของนกัศกึษาและผู้ปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัก็ได้” 
                       และ   มาตรา ๖๙(๓) ข้อความ “โดยไม่ได้รับอนญุาตตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง” ให้แก้ไข 
”มาตรา ๖๕” เป็น “มาตรา ๖๖”  
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 ๑๗. หน้า ๑๙ มาตรา ๗๓ ข้อความ “ภายใต้บงัคบัมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒” ให้ตดัออก  และ
ข้อความ “ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ าตามมาตรา ๖๙” ขอให้แก้ไข “มาตรา ๖๙” เป็น 
“มาตรา ๗๑”  
 ๑๘. หน้า ๒๑ มาตรา ๘๒ ให้ตดัข้อความ วรรคสอง และวรรคส่ี ออก  
                                 มาตรา ๘๓ วรรคสอง บรรทัดท่ี ๓ ข้อความ “กระทรวง  การคลังว่าด้วยบ าเหน็จ
ลกูจ้าง “ ให้แก้ไขค าให้ตดิกนั 
   ๑๙. ขอให้กองกฎหมายได้เตรียมร่างกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของมหาวิทยาลยัไว้ลว่งหน้า 
 ๒๐. ขอให้จัดท าปฏิทินในการเสนอร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสวนดสุิต  รวมทัง้ขัน้ตอน
และระยะเวลาในการด าเนินการ ควรจดัท าแผนไว้ลว่งหน้าจะได้เห็นภาพชดัเจนวา่ ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนใด  
 ๒๑. ในวนัท่ีมีการประชมุประชาพิจารณ์ได้มีการกลา่วถึงช่ือของมหาวิทยาลยั และได้กล่าวถึงการ
ขอพระราชทานช่ือ รวมทัง้การขอพระราชทานตรา ควรขอพระราชทานไปในคราวเดียวกัน ในส่วนนี ้
มหาวิทยาลยัจะด าเนินการไปในคราวเดียวกนัหรือไม ่ขอทราบข้อมลูเพิ่มเตมิด้วย 
 

 ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน  อธิการบดี  ได้ชีแ้จงท่ีประชุมเพิ่มเติมดงันี  ้ ในปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ วิทยาลยัครูทัว่ประเทศได้ขอพระราชทานช่ือเป็น “สถาบนัราชภัฏ” เน่ืองจาก ขณะนัน้มีการผลิต
บัณฑิตหลากหลายสาขามิใช่ผลิตแต่บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูอย่างเดียว  ดังนัน้ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ “สถาบนัราชภฏั”แทน “วิทยาลยัครู” เม่ือวนัท่ี ๑๔ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๕  โดยพระราชบญัญัติสถาบนัราชภฏัประกาศใช้ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ หลังจากมีพระราชบญัญัติสถาบนัราชภัฏแล้ว ส านักงานสภาสถาบนัราชภัฏ            
ได้ด าเนินการขอพระราชทานตราพระราชลัญจกรจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบนัราชภัฏ  ต่อมาสถาบัน         
ราชภัฏเปล่ียนสถานะอีกครัง้ จากสถาบนัราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยไม่ได้ขอพระราชทาน        
ช่ือเม่ือพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี ๑๕  มิถนุายน ๒๕๔๗  
จึงได้ขอพระราชทานเปล่ียนตราพระราชลัญจกรท่ีมีช่ือสถาบนัราชภัฏ เป็นตราพระราชลัญจกรท่ีเป็นช่ือ
มหาวิทยาลยัราชภฏั รวมทัง้หมด ๔๐ มหาวิทยาลยั ซึง่ในการขอพระราชทานตราพระราชลญัจกรดงักล่าว 
ในขณะนีก้ฤษฎีกายงัไมผ่า่นเร่ืองให้ เน่ืองจากไมมี่เอกสารต้นฉบบัยืนยนัวา่พระราชทานให้เม่ือใด 

ส าหรับช่ือสวนดุสิตนัน้ มีคนเสนอให้ขอพระราชทานช่ือใหม่  มหาวิทยาลัย เห็นว่าการ                      
ขอพระราชทานช่ือใหม ่ ในสว่นนีจ้ะต้องตดัสินใจว่าจะใช้ช่ือท่ีพระราชทานใหม่หรือช่ือสวนดสุิต เน่ืองจาก 
ช่ือสวนดุสิตนัน้คุณหญิงกระจ่างศรี  รักตะกนิษฐ  ได้ขอให้หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  ตัง้ช่ือให้ตอนท่ี
เปล่ียนจากโรงเรียนฝึกหดัครูเป็นวิทยาลยัครู  โดยหม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  มีบนัทึกท่ีเป็นลายมือของ
ท่านถึงคุณหญิงกระจ่างศรี   รักตะกนิษฐ ว่าให้ใช้ ช่ือสวนดุสิต  ในการท่ีขอพระราชทานช่ือใหม่
มหาวิทยาลัยต้องรอให้พระราชทานช่ือมาก่อน  ก็จะเป็นลักษณะเดียวเหมือนกับสถาบันราชภัฏ
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พระราชทานช่ือมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญัติออกมาปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ซึ่งช่วงหลงัมหาวิทยาลัย            
ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัจงัหวดั  ก็ไมมี่การพระราชทานช่ือให้เม่ือพระองคท์า่นลงพระปรมาภิไธยให้แล้ว ก็ถือว่า
พระองค์พระราชทานช่ือให้ตามพระราชบญัญัตินัน้  เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏันครพนมได้ถูกยบุรวมเป็น
มหาวิทยาลยันครพนม  การขอพระราชทานช่ือใหม่  ในขณะนีค้งเป็นการไม่เหมาะไม่ควร จะเป็นการรบกวน
เบือ้งพระยคุลบาท  ซึง่พระองค์ทา่นก็มีภารกิจมากมายอยูแ่ล้ว  
 

 มต ิ ท่ีประชมุ ให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสวนดสุิต พ.ศ.... โดยขอให้
คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั มอบหมายผู้ เก่ียวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ประชมุให้ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกต 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
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       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ                  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
  
        (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)                                 
       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


