
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คร้ังท่ี ๑๑(๓๘)/๒๕๕๔ 

(เป็นการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

วันศุกร์ท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ณ ห้องประชุมลําพอง ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

    ประธาน 

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี กรรมการสภา 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

    กรรมการสภา 
๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปล่ัง ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 

๗. นายสวงค์ บุญปลูก  ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภา 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภา 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี    สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภา 

๑๑. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภา 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไิล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม 
๑. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

                                                                           มหาวิทยาลัย              กรรมการสภา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสรฐิ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๒.    นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คร้ังที่ ๑๑(๓๘)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔                           /๕ 

 

๒  

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 

         ๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

           สรุปเรื่อง ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสรฐิ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุมเรื่อง              

การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงได้

มีคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๙/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ          

สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ส่ัง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้             

  ประชุม ค รั้ งที่  ๑ เมื่ อวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่ อ จัดทํ าประกาศ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตโดยเป็นการเสนอช่ือ การกําหนดระยะเวลาให้มีการเสนอช่ือ การกําหนดผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ         

และกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางอย่างเปิดเผยและเป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน  

  ประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาดําเนินการดังนี้          

๑) พิจารณารายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คร้ังที่ ๑๑(๓๘)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔                           /๕ 

 

๓  

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวน ๓๒ ราย จากการเสนอช่ือของหน่วยงานและบุคคลที่มี 

สิทธิ์เสนอช่ือ โดยแยกเป็นหน่วยงานเสนอช่ือ จํานวน ๘ หน่วยงาน และบุคคลเสนอช่ือ จํานวน ๓๕ คน 

๒) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอช่ือ ๓) พิจารณาความรู้ความ

เช่ียวชาญเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ

ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย และ ๔) พิจารณา

ความสามารถในการทุ่มเทและอุทิศเวลาให้แก่กิจการมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่     

 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด

รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว  

    คณะกรรมการสรรหา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ      

เข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต จํานวน ๒๒ ราย โดยรายนามเรียงลําดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้  

      ๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 

     ๒. ดร.จักรพรรดิ  วะทา 

      ๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด 

      ๔. ดร.ถนอม   อินทรกําเนิด 

      ๕. นายธงชัย   ศรีดามา 

     ๖. นายธนพัฒน์   กฤษณรักษ์ปาณี 

     ๗.  นายธีรรัตน์   ปัณฑรสูตร 

      ๘. นายนิคม    กฤษณรังคุณ 

     ๙.  นายนิคม   ระวียัน 

    ๑๐. ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 

    ๑๑. ศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ดํา 
    ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล 

    ๑๓. นางพรสิริ   มโนหาญ 

    ๑๔. นายวัชรกิติ   วัชโรทัย 

    ๑๕. นายวายุ   พยัคฆันตร 

    ๑๖. นายศักรินทร์   สุวรรณโรจน์ 

    ๑๗. นายศุภโชค   ทรัพย์สุคนธ์ 

    ๑๘. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จําปาทอง 

    ๑๙. นายเสกสรรศ์   รอยลาภเจริญพร 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คร้ังที่ ๑๑(๓๘)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔                           /๕ 

 

๔  

    ๒๐. นางอรสา  คุณวัฒน์ 

    ๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

    ๒๒. นายอํานวย  ปรีมนวงศ์ 

 ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตามข้อ ๔ จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดทําบัญชี

รายช่ือเรียงตามลําดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอที่ประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพิจารณา 
 

 จึงนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือ

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ 

๒๗ โดยที่ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นการลงคะแนนลับและกรรมการที่อยูใ่นที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๑๑ คน 

 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จํานวน ๒ ราย คือ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง    

 ๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์   
  

 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ          

โดยที่ประชุมเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือจํานวน ๑๑ คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้  

                        ๑. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด 

  ๒. นายนิคม  กฤษณรังคุณ 

  ๓. นายวัชรกิติ วัชโรทัย 
  ๔. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 
  ๕. ดร.จักรพรรดิ  วะทา 
  ๖. นายนิคม  ระวียัน 
  ๗. ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
  ๘. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 

  ๙. ศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ดํา 
  ๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จําปาทอง 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คร้ังที่ ๑๑(๓๘)๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔                           /๕ 

 

๕  

  ๑๑. นายธงชัย ศรีดามา 

  และจัดทําบัญชีรายช่ือสํารองที่เหลือเรียงตามลําดับคะแนนเพื่อขึ้นบัญชีรายช่ือสํารอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

  ๑. นางอรสา  คุณวัฒน์ 
  ๒. นายธนพัฒน์  กฤษณรักษ์ปาณี 
  ๓. นายธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร 
  ๔. ดร.ถนอม  อินทรกําเนิด 
  ๕. นายศุภโชค  ทรัพย์สุคนธ์ 
  ๖. นายอํานวย  ปรีมนวงศ์ 
  ๗. นายศักรินทร์  สุวรรณโรจน์ 
  ๘. นายวายุ  พยัคฆันตร 
  ๙. นางพรสิริ  มโนหาญ 
  สําหรับบุคคลอีกจํานวน ๒ ราย ไม่มีคะแนน 

  ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไม่ให้ความยินยอม 

ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยขึ้นบัญชีรายช่ือสํารองกรรมการ         

สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไว้ตามลําดับจนกว่าจะได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิครบจํานวน โดยไม่ต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
เลิกประชุม    เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

  
 

(นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไิล  ศรีธนางกูล) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (นางจันทรา  เลิศอนันต์) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


