
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครัง้ที่พเิศษ ๕/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน 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. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ  
๘. ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๙.   ดร. จกัรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธิการบดี  กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐารมณ์  จฑุาภทัร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ จนัทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๓. นายสวงค์ บญุปลกู ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สกุปลัง่ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกลู เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เน่ืองจากตดิภารกิจ) 
๑. นายนิคม ระวียนั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๒.  นายณรงค์ศกัดิ์ ภมูิศรีสอาด ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ   

๓. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่พิเศษ ๕/๒๕๕๓  ๒/๖ 

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. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทุิศ เชาวลิต กรรมการคณะกรรมการยกร่าง พรบ. 
๗. นางสาวชาลินี ถนดังาน กรรมการคณะกรรมการยกร่าง พรบ.  
๘. นายธนภมู ิ มาประเสริฐ นิตกิร 
๙. นางจนัทรา  เลิศอนนัต์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
๑๐. นางไพลิน  วฒันาศรีโรจน์ เลขานกุารท่ีประชมุ 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 ๒.๑ การประชุมลับ 
 

 สรุปเร่ือง เลขานุการสภามหาวิทยาลยัน าเสนอท่ีประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 
เป็นการประชุมลับ  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภา -
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ สภามหาวิทยาลยัอาจมีมติให้จดรายงานการประชมุลบัครัง้ใด ทัง้หมด 
หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบนัทึกพฤติการณ์ไว้  ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้จดรายงานการประชุมลับ โดยไม่
เปิดเผยรายงานการประชมุลบั 
 

 ท่ีประชมุ พจิารณา การประชมุลบั โดยมอบเลขานกุารสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ก ากบัดแูลการประชมุลบั 
   

 ๒.๒ (ร่าง) พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่พิเศษ ๕/๒๕๕๓  ๓/๖ 

 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 
ครัง้ท่ีพิเศษ ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ีพิเศษ ๔/
๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๓ โดยสภามหาวิทยาลยั ได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต นัน้ ในการนี ้คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดสุิต ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว   

 

 การพจิารณา  ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะ ข้อสงัเกต และข้อแก้ไข ดงันี ้
๑. การใช้ช่ือ “มหาวิทยาลยัสวนดสุิต” 
๒. การท าประชาพิจารณ์ ขอฝากข้อเสนอวา่ ควรมีการวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั    

วา่ควรเป็นอย่างไร เช่น เป็นรูปแบบคณะกรรมการ สภาผู้แทนท่ีมีการอภิปราย และท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา  
ซึง่จ านวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัควรมีจ านวนคอ่นข้างน้อย และอาจจะมีนกักฎหมายประจ าอยู่ด้วย 
กรณีเร่ืองร้องเรียนควรจะเป็นคณะกรรมการผู้บริหาร เพ่ือกรรมการสภามหาวิทยาลยัจะได้มีเวลาในการ
พิจารณาในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลยั  

๓. มาตรา ๑๗ (๗) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจ านวนหนึง่คน ซึง่เลือกตัง้จากผู้ ท่ี 
ปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัไมน้่อยกวา่ห้าปี ........ ท่ีเทียบเทา่คณะ  ค าวา่ “ผู้ปฏิบตังิาน” แก้ไขเป็น 
“บคุลากรสายสนบัสนนุ” 

                       (๙) และ (๑๐) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนหนึง่คน   
ซึง่แตง่ตัง้จากบคุคลภายนอก โดยค าแนะน าของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ โดย 
ค าแนะน าของส านกังบประมาณ  ควรเป็นนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีจะเชิญบคุคลภายนอกเข้ามาเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 

๔. มาตรา ๑๙ (๖) อนมุตัหิลกัสตูรการศกึษา และการเปิดสอนให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 
ท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด รวมทัง้การยบุ รวม และยกเลิกหลกัสตูร  ค าวา่ “รวมทัง้การยบุ รวม และ
ยกเลิกหลกัสตูร” แก้ไขเป็น “รวมทัง้การปิดหลกัสตูร” 

                       (๑๒) ออกข้อบงัคบัและระเบียบตา่ง ๆ เก่ียวกบัการบริหารงานการเงิน  



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่พิเศษ ๕/๒๕๕๓  ๔/๖ 

พัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ค าว่า “การบริหารงานการเงิน” ให้เพิ่มเติม “การบริหารงาน
งบประมาณและการเงิน”  

๕. มาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔) ขอให้ก าหนดสดัส่วนใหม ่โดยให้จ านวนคณบดี  
คณาจารย์ และผู้ทรงคณุวฒุิ โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิมีสดัส่วนเทา่กนักบัจ านวนคณบดีและคณาจารย์ 

๖. มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีคนหนึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบ 
ของวิทยาเขตตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  ให้ตดัค าว่า “ในวิทยาเขต” ออก 

๗. มาตรา ๓๓ (๕) ให้แก้ไขข้อความเป็น จดัหารายได้และทรัพยากรจากแหลง่ตา่ง ๆ  
เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลยั และจดัท าประมาณการรายรับและงบประมาณรายจา่ย
เพ่ือเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั   

๘. มาตรา ๕๐ ขอให้ตรวจสอบอ านาจหน้าท่ีของส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิวา่ สามารถ 
อนมุตัใิห้ผู้ อ่ืนมาตรวจสอบแทนได้หรือไม ่จะเป็นการตรวจสอบซ า้ซ้อนหรือไม่  โดยขอให้ตรวจสอบข้อมลู
จากมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐด้วย 

๙. มาตรา ๕๕ ขอแก้ไขใหม ่โดยจะปรับให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดสุิต วา่ด้วย การบริหารงานบคุคล   

๑๐.  ขอให้ศกึษาระเบียบบริหารงานบคุคลฉบบัใหม่ ในสว่นของบคุลากรสายสนบัสนนุ  
เน่ืองจาก ระเบียบใหมก่ าหนดสายสนบัสนนุเป็นผู้ช านาญการ  ซึง่เงินเดือนได้ปรับเป็นระบบแทง่เงินเดือน 
ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ โดยให้ใสไ่ว้ในบทเฉพาะกาล  

๑๑.  ขอฝากผู้บริหารเก่ียวกบัต าแหนง่ครู โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ เน่ืองจากเป็นลกัษณะ 
ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีมีเงินเดือนเป็น คส. ๑ คส. ๒ และ คส. ๓ ซึง่ยงัไมมี่
กฎหมาย หรือข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัออกมารองรับ 

๑๒. ขอให้จดัท าปฏิทินย้อนหลงั โดยนบัถอยหลงัตัง้แต ่กฤษฎีกา ครม. การประชาพิจารณ์  
จนมาถึงสภามหาวิทยาลยั เพ่ือให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

๑๓. ขอให้เตรียมจดัท าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัไว้ และควรมีสาระส าคญัอะไรบ้าง เพ่ือจะ 
ได้มีระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข เม่ือพระราชบญัญัตอิอกมาบงัคบัใช้จะได้ไมเ่กิดช่องวา่ง 

๑๔. มหาวิทยาลยัควรเตรียมการไว้ส าหรับผู้ ชีแ้จงฝ่ายตา่ง ๆ เชน่ นิตกิร ผู้บริหาร เป็นต้น  
ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์  ผลพนัธิน อธิการบดี ได้ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเตมิในการใช้ช่ือ  

“มหาวิทยาลยัสวนดสุิต” ดงันี ้
ความเป็นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ วิทยาลยัครูมีแนวคดิท่ีจะเปล่ียนช่ือเป็น “ส านกังานสภาสถาบนั 

ราชภัฏ” เน่ืองจากบุคคลทั่วไปมักมีความเข้าใจว่า วิทยาลัยครู  คือ ผลิตครูอย่างเดียว ประกอบกับใน
ขณะนัน้วิทยาลัยครูได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้ขอพระราชทานช่ือ             



รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ครัง้ที่พิเศษ ๕/๒๕๕๓  ๕/๖ 

จาก “วิทยาลยัครู” เป็น “ส านกังานสภาสถาบนัราชภัฏ” โดยยงัไม่มีการออกพระราชบญัญัติ แตไ่ด้เปล่ียน
มาใช้ช่ือเป็นสถาบนัราชภฏั และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้พระราชทานช่ือให้กบัมหาวิทยาลยัครูเป็น ส านกังาน
สภาสถาบนัราชภัฏ  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเปล่ียนช่ือจาก ส านกังานสภาสถาบนัราชภัฏ เป็น 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ ซึ่งช่ือท่ีขอพระราชทาน คือ ช่ือ ส านกังานสภาสถาบนัราชภัฏ แต่เวลาท่ีเปล่ียนจาก
ส านกังานสภาสถาบนัราชภัฏเป็นมหาวิทยาลยัราชภัฏ ไม่ได้ขอเปล่ียนโดยเง่ือนไขของกฎหมาย เพียงแต่
เสนอไปว่ามีการเปล่ียนแปลงจากส านกังานสภาสถาบนัราชภัฏมาเป็นมหาวิทยาลยัราชภัฏ  และเหตผุล
เพิ่มเตมิในการใช้ช่ือ “มหาวิทยาลยัสวนดสุิต” ได้แก่ 
 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมได้ถูกยุบรวมเ ป็นมหาวิทยาลัยนครพนม เม่ือโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานช่ือมหาวิทยาลยันครพนม เน่ืองจากลงพระปรมาภิไธยเป็นมหาวิทยาลยันัน้ ๆ 
 ๒. การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ แล้วมีค าว่า “มหาวิทยาลยัราชภฏั” จะมีค าถามว่า เหตใุด
ไมท่ ารวมมหาวิทยาลยัราชภฏั ทัง้หมด ๔๐ แหง่พร้อมกนั และเป็นกฎหมายฉบบัเดียวใช้ร่วมกนั 
 ๓. เม่ือสวนดสุิตเปล่ียนสถานภาพแตก่ฎหมาย และข้อบงัคบั ไม่เปล่ียน ท าให้เกิดความสบัสน   ถ้า
หากไม่เปล่ียนสถานภาพตามความเป็นจริง เช่น การตัง้งบประมาณ การสรรหา ยงัคงเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภฏั   
 

 มต ิ ท่ีประชมุ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ..... 
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

   ไมมี่   
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 

  (นางจนัทรา  เลิศอนนัต์)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไล  ศรีธนางกลู) 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ               เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


