
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖ 

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

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ อธิการบดี   กรรมการสภา 
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๔. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     กรรมการสภา 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๗. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๘. ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๒. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกนกวรรณ คนซ่ือ ผูอ้ านวยการกองกลาง 
๒. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๕)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.                          ๒|๔  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
               ๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
         สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกบุคคลเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ นายบุญลือ ทองอยู่ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่  ๕(๑๓)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ จึงได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้             
    ประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อจัดท าประกาศคณะกรรมการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เพื่อได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยเป็นการเสนอชื่อการ
ก าหนดระยะเวลาให้มีการเสนอชื่อ ก าหนดผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
อย่างเปิดเผยและเป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน   
   ประชุม ครั้ งที่  ๒ เมื่ อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่ อพิจารณาด าเนินการ                    
ดังนี้ ๑) พิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๓ ราย รายที่ ๑ จากการเสนอชื่อของคณะบุคคล 
๑ คณะบุคคล และจากบุคคล จ านวน ๕๒ คน รายที่ ๒ จากการเสนอชื่อโดยบุคคล จ านวน ๑ คน และ รายที่ ๓   
จากการเสนอชื่อโดยบุคคล จ านวน ๑ คน  ๒) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๓) พิจารณาความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๕)  
     คณะกรรมการสรรหา พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง แล้ว โดยยึดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้านเมื่อพิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญ           
ของผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในขณะนี้แล้ว คณะกรรมการสรรหา เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตามพันธกิจได้ดียิ่งขึ้น หากมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านองค์กร
ปกครองท้องถิ่น และผู้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหา          
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ได้พิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญรวมถึงองค์ประกอบอื่นที่ปรากฏตามแบบเสนอประวัติพร้อมข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแล้ว  
    คณะกรรมการสรรหา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต                  
แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๒ ราย โดยรายนามเรียงล าดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้  
      ๑. ดร.จรินทร์  สวนแก้ว 
     ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ 
      ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔ จ านวนสอง
เท่าของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร 
พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา  
๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพิจารณา 
   
   จึงน าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ๑ ต าแหน่ง 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ที่ประชุมมีมติให้
ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ                 
แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นการลงคะแนนลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด          
๑๑ คน ทั้งนี้ไม่รวม ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่
ในที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์   
 ๒. ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 
   

 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง มีการออกเสียงลงคะแนน
หนึ่งครั้ง โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ดังนี ้
 ๑. ดร.จรินทร์  สวนแก้ว    ๑๑ คะแนนเสียง       
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์   ๐ คะแนนเสียง 
  
 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง จากการลงคะแนนหนึ่ง
ครั้ง ที่ประชุมเลือก ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก ดร.จรินทร์ สวนแก้ว เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง  
 และให้จัดท ารายชื่อส ารองที่เหลือเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ 
 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
เลิกประชุม  เวลา ๘.๕๕ น. 
  
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


