
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่พเิศษ ๓/๒๕๕๓ 

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
ณ  ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สขุสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
     ประธาน  
๒.  นายนิคม กฤษณรังคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อปุนายก 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๕. นางอรสา คณุวฒัน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๖. ดร.บญุลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๗. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๘.  นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ   

๙. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๐.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพล ออ่นน้อมพนัธุ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการ 
๑๓.  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ- 
         มหาวิทยาลยั  กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๖. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์มยรีุ เจริญทรัพย์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่พิเศษ ๓/๒๕๕๓  ๒/๘ 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ  
๒. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๒.    รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 
๓.    ดร.วรานี เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศนูย์การศกึษา 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมยั ถีถะแก้ว ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานเลขานกุารและการประชมุ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท ชนุดี  ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยพุาภรณ์ ณ พทัลงุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ดร.สวุมาลย์ มว่งประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
๘. นายธนภมู ิ มาประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีกองกฎหมาย 
๙. นางสาวชาลินี ถนดังาน กรรมการคณะกรรมการยกร่าง พรบ.   
๑๐.  นางสาวนยัรัตน์ เสมสวา่ง หวัหน้าส านกังานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
๑๑. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๒. นางสาวธนักรณ์ วิจิตร  เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๓. นางไพลิน  วฒันาศรีโรจน์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร   นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีประธานการประชุมได้แจ้งท่ี
ประชุมว่า การประชุมครัง้นีเ้ป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต (ร่าง) 
พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 

 ไมมี่ 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่พิเศษ ๓/๒๕๕๓  ๓/๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 ๔.๑ (ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเร่ือง (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ ก าหนดว่า      
ให้สถาบนัของรัฐท่ีจดัการศกึษาระดบัปริญญาเป็นนิตบิคุคล และอาจจดัเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงาน
ในก ากบัของรัฐ ยกเว้น สาขาเฉพาะทาง ตามมาตรา ๒๑ และนโยบายของมหาวิทยาลยัในแผนกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ข้อท่ี ๑ ก าหนดไว้ว่า การผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเปล่ียนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดยพัฒนาศักยภาพและความพร้อมท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ือง นัน้ ซึ่ง (ร่าง) 
พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. .... ได้น าเสนอท่ีประชมุในการประชมุสภามหาวิทยาลยั 
ครัง้ท่ี ๓(๑๗)/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓  ท่ีประชุมมีมติขอให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) พระราชบญัญัติฯ เป็นการเฉพาะ และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประสานกบัคณะกรรมการชดุยกร่างพระราชบญัญตัฯิ เตรียมข้อมลูเพิ่มเตมิดงันี ้

๑. ให้คณะกรรมการชดุยกร่างพระราชบญัญัติฯ ได้ทบทวนปัญญาและอปุสรรค ท่ี
กรรมการชดุยกร่างหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้พบปัญหา  โดยจดัท าเป็นรายการ ยกเว้น กรณีท่ีมี
กฎหมาย บงัคบัไว้ไมส่ามารถแก้ไขได้ 

๒. ให้สรุปประเด็นท่ีมีการเปล่ียนแปลงในร่างพระราชบญัญัติฯ โดยท าเป็นตาราง
เปรียบเทียบระหว่างฉบบัเดิม ฉบบัใหม่ และประชาคมมีส่วนได้และส่วนเสียอะไร โดยแยกเป็นหมวด ๆ ใน
แตล่ะข้อ 

คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติฯ ได้จดัประชุมและด าเนินการข้อเสนอแนะ
จากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาเพ่ือขอความคดิเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
 

 ท่ีประชมุได้ซกัถามขัน้ตอนการจดัท า (ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ....  
ซึง่ประธานมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน อธิการบดี ชีแ้จงรายละเอียดความเป็นมา
ของการยกร่างพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 

 ความเป็นมา  
 สืบเน่ืองมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ ก าหนดให้
สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็น



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่พิเศษ ๓/๒๕๕๓  ๔/๘ 

หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ ยกเว้นสถานศกึษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ ให้สถานศกึษาดงักล่าว ด าเนินการ
ได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และจัดการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทาง
วิชาการ และอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของสภาสถานศกึษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการจดัตัง้สถานศกึษานัน้ ๆ 
ซึ่งช่วงนัน้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีสถานะเป็นสถาบนัราชภัฏ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการเปล่ียน
สถานภาพจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงได้จัดท าร่าง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัน าเสนอ ๒ ฉบบั คือ ร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ... 
และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ .ศ. ...   โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ผ่าน
กระบวนการยกร่างทุกขัน้ตอนเรียบร้อยแล้ว  แต่ด้วยประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ทั่วประเทศ (ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถอนร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  ออกมาก่อน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ  
ซึ่งเป็นฉบบัปัจจบุนัท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัใช้ร่วมกนัอยู่  เม่ือเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแล้ว  ก็ควรมี
การด าเนินการตอ่เน่ือง มหาวิทยาลยัจงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต เพ่ือจดัท าและปรับปรุงร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตใหม่  ต่อมามีมติ ครม .  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือวนัท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๔๒ ระบวุา่ ในกรณีท่ีมีผู้ เกษียณอายรุาชการห้ามมิให้ บรรจตุ าแหน่ง
ข้าราชการทดแทน แต่ให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และในปี พ .ศ.  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีไ ด้ก าหนดหลักการเ ดียวกันกับ
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ใหม ่คือ มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลยัท่ี
เกิดขึน้ใหม่ จะต้องปฏิบัติตามมติ ครม. พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มติอนุมัติอัตรา
พนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน ๑๘,๘๖๓ อตัรา ให้กบัสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มใหม่ ซึ่งอนมุตัิมาแล้ว ๓,๕๒๗ 
อัตรา ในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบกบัพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้
การรับรองอ านาจสภาสถาบันอุดมศึกษาในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบนัอดุมศกึษา และให้พนกังานมีสิทธ์ิด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ ในสายบริหารและสายวิชาการ และมีอ านาจ
บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้  และให้มีการจัดตัง้ส่วนงานภายในของ
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นสว่นราชการโดยสภามหาวิทยาลยั ท าให้มีสถาบนัอดุมศกึษาจดัตัง้ใหม่เป็นจ านวน
มาก ในขณะท่ีอตัราข้าราชการลดลง ท าให้สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นส่วนราชการจะต้องพฒันาตนเองให้เป็น
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ  ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มใหม่ อาจจะไม่พร้อมในการเปล่ียนสถานภาพ
ในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ได้จัดประชุม เม่ือวันอังคารท่ี ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพ่ือหารือเ ก่ียวกับนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาว่า 
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีนโยบายท่ีจะออกนอกระบบหรือไม่และพร้อมเม่ือใด ประกอบกบั นายมีชยั  ฤชพุนัธุ์  
ได้ถามในท่ีประชมุ กพอ. ควรจะมีการพิจารณาประเด็นเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา
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กลุ่มใหม่ไปสู่มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ เพ่ือตัง้ระบบในการพฒันาได้อย่างถูกต้อง ว่าจะพฒันาเขาไป
ทิศทางใด  และในท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ก็ได้เสนอการปรับเปล่ียนเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ควรจะแบง่มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็น ๔ กลุม่ ดงันี ้

กลุม่ท่ี ๑ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานภาพทนัที 
กลุม่ท่ี ๒ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานภาพ ภายใน ๕ ปี 
กลุม่ท่ี ๓ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานภาพ ภายใน ๑๐ ปี 
กลุม่ท่ี ๔ ยงัไมพ่ร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานภาพ ภายใน ๑๐ ปี 
โดยกลุม่ท่ี ๔ เป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัประมาณ ๑๐ แหง่ ท่ีมีปัญหาเร่ืองจ านวนคน งบประมาณ  

และสิ่งแวดล้อม 
 สว่นร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. .... มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการในเร่ือง
นีเ้ป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ครัง้          
ท่ีประชุมมีมติให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  และเม่ือวนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๒ ร่างพระราชบญัญัติ
ดังกล่าวได้ส่งให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ือขอข้อคิดเห็นหรือควรมีการปรับปรุงแก้ไขใน
ประเด็นใดบ้าง รวมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ทางเว็บไซต์  มหาวิทยาลัยจึงได้น าร่างพระราชบญัญัติดงักล่าว 
น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือขอความคดิเห็น ข้อเสนอแนะหรือควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด เพ่ือจะได้
มอบหมายให้คณะกรรมการยกร่างฯ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย เม่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ก็น าเข้าสู่การประชุมประชาพิจารณ์ก่อน  จึงจะน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอีก
ครัง้หนึง่  
  

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตดงันี ้
 ๑. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ค าอธิบายเหตุผล ข้อความ ประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึน้ ควรเพิ่มข้อความ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาต ิ
 ๒. หน้า ๑ มาตรา ๕ “มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ควรใช้ช่ือเป็น 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแล้ว ซึ่งหากยงัใช้ช่ือเดิมอยู่จะพบปัญหา
ในการของบประมาณ ซึง่จะถกูน าไปเป็นภาพรวมในกลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏั  
 ๓. การใช้ช่ือเป็นมหาวิทยาลยัสวนดสุิตนัน้ ขอให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาอย่างรอบคอบ และควรถาม
ข้อคดิเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลยัด้วย 
 ๔. หน้า ๑ มาตรา ๔ ข้อความ “มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตตามพระราชบญัญัตินี ้มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลยัของรัฐท่ีไมเ่ป็นสว่นราชการแตอ่ยูใ่นก ากบัของรัฐ และเป็นนิตบิคุคล และยงัคงได้รับการจดัสรร
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งบประมาณ” ควรแก้ไขเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตตามพระราชบญัญัติ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยั
ของรัฐอยูใ่นก ากบัของรัฐ และเป็นนิตบิคุคล ท่ีไมเ่ป็นสว่นราชการ แตย่งัคงได้รับการจดัสรรงบประมาณ” 
 ๕. หน้า ๒ มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง ค าว่า 
สถานศกึษา  ควรแก้ไขเป็น สถาบนัการศกึษาหรือสถาบนัอดุมศกึษา 
 ๖. หน้า ๒ มาตรา ๗ วรรค ๒ ข้อความ ตอ่สว่นรวม ควรเพิ่มข้อความ และประเทศชาติ 
 ๗. หน้า ๒ มาตรา ๘ ควรเพิ่มเตมิ ศลิปะและวฒันธรรมไทยด้วย 
 ๘. หน้า ๓ มาตรา ๙ วรรค ๕ ขอให้ตรวจสอบค าว่า “เขตการศึกษา” กับ “วิทยาเขต” เน่ืองจากไม่
สอดคล้องกบั มาตรา ๒๙  
 ๙. หน้า ๓ มาตรา ๑๒ มหาวิทยาลยัมีอ านาจและหน้าท่ีกระท าการต่าง ๆ ภายในวตัถุประสงค์...   
ซึ่งในมาตรา ๘ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์... หากน ามาตรา ๑๒ ไปรวมกับ มาตรา ๘ แล้ว 
มาตรา ๑๒ ก็ไมค่วรมี   
 ๑๐. หน้า ๔ มาตรา ๑๒ ควรเพิ่มเตมิ ข้อ (๙) เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 
 ๑๑. หน้า ๔ มาตรา ๑๓ รายได้ของมหาวิทยาลยั  ควรระบุค าว่า “ไม่เสียภาษี”  ไว้ด้วย เน่ืองจาก
เป็นธุรกิจทางการศกึษา  
 ๑๒. หน้า ๕ มาตรา ๑๗ ให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย โดยจะมีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั จ านวน ๒๓ คน ซึง่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัไมค่วรเกิน ๑๕ คน  
 ๑๓. หน้า ๕ มาตรา ๑๗ ควรมีการปรับสดัสว่นกรรมการสภามหาวิทยาลยัใน (๖) (๗) ใหม ่ 
 ๑๔. การได้มาคณะกรรมการในแต่ละชุดนัน้ จะต้องก าหนดคุณสมบตัิอีกครัง้หนึ่งในข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั ซึง่จะเป็นการด าเนินการอีกขัน้ตอนหนึง่เม่ือร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
มีผลบงัคบัใช้แล้ว 
 ๑๕. หน้า ๖ มาตรา ๑๗ (๙) และ (๑๐) ควรตดัออก  ควรจะเป็นดลุยพินิจของมหาวิทยาลยัว่าควร
จะเป็นใคร ซึง่ควรระบไุว้ในข้อบงัคบั 
 ๑๖. หน้า ๗ มาตรา ๑๙ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลยั... ควรก าหนดเง่ือนไขวา่ จะสามารถบงัคบัใช้ได้เม่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๗. หน้า ๘ มาตรา๑๙ (๒) ข้อความ และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้
ก าหนดระเบียบและประกาศ โดยไมข่ดักบัข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัก็ได้ นัน้ ควรจะ
เป็นอธิการบดีหรือไม ่
 ๑๘. หน้า ๘ มาตรา ๑๙ (๖) ข้อความ ยกเลิกหลักสูตร ขอให้ตรวจสอบอีกครัง้ว่า ควรใช้ค าว่า 
“ยกเลิก” หรือ “ปิด” 
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 ๑๙. หน้า ๘ มาตรา ๑๙ (๑๓) อนุมตัิการตัง้งบประมาณรายรับ และการตัง้งบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลยั ควรแก้ไขเป็น (๑๓) อนุมตัิการตัง้ประมาณการรายรับ และการตัง้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 
 ๒๐. หน้า ๙ มาตรา ๒๑ ให้มีสภาวิชาการประกอบด้วย ใน (๒) และ (๔) ควรมีสดัส่วนของกรรมการ
เทา่กนั 
 ๒๑. หน้า ๙ มาตรา ๒๑ ให้มีสภาวิชาการ... (๔) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนห้าคน
...... กรรมการสภาวิชาการตาม (๒) (๓) และกรรมการและเลขานกุาร   เลขานกุารควรจะเป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และไมค่วรก าหนดการหมดวาระการด ารงต าแหนง่ เพ่ือความคลอ่งตวัในการบริหารงาน  
 ๒๒. หน้า ๑๑ มาตรา ๒๕ สภาคณาจารย์และพนกังานมหาวิทยาลยัมีหน้าท่ี ดงันี ้ ควรแก้ไขเป็น 
สภาคณาจารย์และพนกังานมหาวิทยาลยัมีอ านาจและหน้าท่ี ดงันี ้
 ๒๓. หน้า ๑๑ มาตรา ๒๖  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  ซึ่งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง แต่ไม่ได้ระบวุ่าเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  ท าให้ไม่ได้รับ
การทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอให้พิจารณาในส่วนนีด้้วย เพ่ือให้คนตอ่ไปท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเกิดความ
ภาคภมูิใจ 
 ๒๔. หน้า ๑๑ มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัคณะหนึ่ง นัน้  การได้มา
ซึง่คณะกรรมการสง่เสริมฯ ควรให้อธิการบดีเสนอช่ือเกินกึ่งหนึง่ 
 ๒๕. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์และพนักงานควรจะมี
โครงสร้างว่าเป็นใครบ้าง และควรมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระบุไว้ด้วย ขอให้ท าเช่นเดียวกับสภา-
วิชาการ 
 ๒๖. สภาคณาจารย์และพนกังานมหาวิทยาลยั ควรจะเปล่ียนสถานภาพบุคลากรใหม่ เน่ืองจาก 
ต าแหน่งสายวิชาการของมหาวิทยาลยันัน้จะเร่ิมตัง้แตอ่าจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ ท่ี
เข้าสู่ต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งทางวิชาการ ค าว่า คณาจารย์ หมายถึง อาจารย์ทุกประเภท และค าว่า 
พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทท่ีเป็นสายสนับสนุน ซึ่งไม่มีอายุของ
สญัญา แต่เป็นอายุของการจ้างงานในต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั  ดงันัน้ ควรจะระบคุวามหมายของ 
ค าว่า คณาจารย์ และ พนกังานมหาวิทยาลยัให้ชดัเจน ซึ่งท าได้ ๒ วิธี คือ ๑) ระบุไว้ในมาตราท่ีเก่ียวข้อง  
๒) ในสว่นของค านิยาม มาตรา ๕  โดยควรพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครัง้ 
 ๒๗. หน้า ๑๒ มาตรา ๒๗ ขอให้ตดั(๔) เสนอความเห็นเก่ียวกบันโยบายและแผนพฒันาการจดัการ
อดุมศกึษาเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน  ออก 
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 ๒๘. หน้า ๑๒ มาตรา ๒๘ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่ง... กบั มาตรา ๑๘ วรรค ๒ ให้มีรองอธิการบดีคน
หนึง่.... ขอให้ตรวจสอบค าวา่ “คนหนึง่” ส าหรับอธิการบดี ควรใช้เป็นค าใด เน่ืองจาก ต าแหน่งอธิการบดีนัน้
มีเพียงหนึง่คน  
 ๒๙. หน้า ๑๓ มาตรา ๓๒ (๔) ควรน าข้อความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๔) ท่ีระบุว่า “ถูกลงโทษทางวินยัอย่างร้ายแรง หรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการ
เพราะเหตมีุมลทิน หรือมวัหมองในกรณีท่ีถกูสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง” ระบไุว้ในมาตรา ๓๒ (๔)  
 ๓๐. หน้า ๑๓ มาตรา ๓๓ ค าว่า “และความรับผิดชอบ” ขอให้ตรวจสอบอีกครัง้ ซึ่งโดยทัว่ไปจะใช้
แตค่ าวา่ “อ านาจและหน้าท่ี” 
 ๓๑. หน้า ๑๓ มาตรา ๓๓ (๑) ข้อความ “ในการนีใ้ห้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ และค าสัง่ของ
มหาวิทยาลยัได้” ซึ่งเม่ือพิจารณาใน มาตรา ๑๙(๒) แล้ว ควรแยกให้เห็นชดัเจนว่า ส่วนใดเป็นอ านาจของ
ผู้ใด  เพ่ือไมใ่ห้เกิดความซบัซ้อนกนั 
 ๓๒. หน้า ๑๓ มาตรา ๓๓ (๒) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและด าเนินการ.... ควรน าแผน
ยทุธศาสตร์มารวมด้วย 
 ๓๓. หน้า ๑๔ มาตรา ๓๖ คณบดีและรองคณบดีต้องได้รับปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทียบเท่า... 
ขอให้ตรวจสอบถ้อยค าอีกครัง้หนึ่ง เน่ืองจากฉบบัเดิมระบุว่า ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา่...  
 

 นายมานิจ  สขุสมจิตร ประธานแจ้งท่ีประชมุว่า การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต คงพิจารณาได้มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔๒ ส่วนมาตรา ๔๓ เป็นต้นไป ขอน าไปพิจารณาในการ
ประชุมครัง้ต่อไป เน่ืองจาก ข้อกฎหมายท่ีจะต้องพิจารณา และขอความคิดเห็น รวมทัง้ข้อเสนอแนะและ
ข้อสงัเกตจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ยงัมีอีกหลายข้อกฎหมาย  ซึ่งหากจะต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จในคราวเดียวกนัทัง้หมด อาจจะใช้เวลาคอ่นข้างมาก ในการนี ้จึงขอนดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี
พิเศษ ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    
 

 มต ิท่ีประชมุ รับทราบ และ เห็นชอบ ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ีพิเศษ เพ่ือพิจารณา 
(ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต พ.ศ. .... อีกครัง้หนึ่ง ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

   ไมมี่   
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เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
(นางสาวนยัรัตน์  เสมสวา่ง)                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
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                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     
   (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)  
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


