
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ 

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

วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ อธิการบดี   กรรมการสภา 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม  พิมพ์หนู ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     กรรมการสภา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง 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.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์  ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ผูแ้ทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๒. นายกิตติ นีรมิตร ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการสภา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๒. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหนา้ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางจันทรา เลิศอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                                         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 
  ตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) โดยอาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 
๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงมีค าสั่งฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยได้ด าเนินการ ดังนี้             
    ประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อจัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นการเสนอชื่อ การ
ก าหนดระยะเวลาให้มีการเสนอชื่อ ก าหนดผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
อย่างเปิดเผยและเป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน   
   ประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. พิจารณารายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยสรุปจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น ๗ คน และสรุป
จ านวนผู้เสนอชื่อจากบุคคล  ๑๗ คน  ๒ หน่วยงาน และ ๓  คณะบุคคล   
   ๒. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ     
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ และพิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๑๖ (๕) ซึ่งรวมถึงพิจารณาการแต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง และพิจารณาองค์ประกอบอื่นที่ปรากฏตามแบบเสนอประวัติพร้อมข้อมูลรายละเอียด 
   ๓. พิจารณาวิธีการและเกณฑ์ในการเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการสรรหามีมติใช้เกณฑ์ การ
ลงคะแนนลับและนับโดยเปิดเผย และแต่งตั้ง ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล และ ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์ เป็นกรรมการนับ
คะแนนและรวมคะแนน  และผลการลงคะแนนให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง 
โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                                         ๓|๔ 

     ๑) ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด 
     ๒) นายธาดา  เศวตศิลา 
      ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔ จ านวนสองเท่า
ของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อม
ประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา ๑๖(๑) 
(๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพิจารณา 
 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ๑ ต าแหน่ง 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาการลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ที่ประชุมมีมติให้
ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นการลงคะแนน
ลับและกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ๑๒ คน  

 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัง้กรรมการนับคะแนน จ านวน ๒ คน คือ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์  
 ๒. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
   

 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง มีการออกเสียงลงคะแนน
หนึ่งครั้ง โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
 ๑. ดร.ถนอม อินทรก าเนิด  ๑๑ คะแนนเสียง       
 ๒. นายธาดา  เศวตศิลา     ๑ คะแนนเสียง 
   

 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง จากการลงคะแนนหนึ่ง
ครั้ง ที่ประชุมเลือก ดร.ถนอม อินทรก าเนิด ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ คะแนนเสียง ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายธาดา เศวตศิลา 
 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ขอความยินยอมจากบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 มติ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เลือก ดร.ถนอม อินทรก าเนิด เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้จัดท ารายชื่อส ารองที่เหลือเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายธาดา เศวตศิลา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
   ไม่มี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                                                         ๔|๔ 

เลิกประชุม  เวลา ๘.๔๕ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
  
 
 
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


