
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

 
 
ผู้มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ     ทรงม้า   ประธานกรรมการ 
๒.   อาจารย์ ดร.วันดี                        สิริธนา   กรรมการ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต      พิจิตรกำเนิด  กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์        อินทสระ  กรรมการ 
๕.   อาจารย์รติญา                           นนธิราช   กรรมการ 
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์          แสงเย็น   กรรมการ 
๗.   อาจารย์จิระพงศ์                        ป้อมน้อย  กรรมการ 
๘.   นายครรชิต                              อนุกูล   กรรมการ 
๙.   นางสาวศิริขวัญ                         พรมน้อย  กรรมการ 
๑๐. นายอุดมวิทย์                           วันกุมภา  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุชานัน                        ลัภสุวรรณ  กรรมการ 
๑๒. นายชิษณุพงศ์                          ลิ้มจำเริญ  กรรมการ 
๑๓. นายชาคริช                             รอดอำพัน  กรรมการ 
๑๔. นางสาวศุจิรัตน์                             ประกอบกิจ  กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุขทิพย์                       สุขใส   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร      แสงรุ่งเรือง  รองประธาน 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร       ปักษา   กรรมการ 
๓.   อาจารย์พรพิมล                         นามวงศ์   กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย     บุษบงค์   กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวชนม์นิภา    มณีโชต ิ   เจ้าหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
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เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
    
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
       วาระที ่๑.๑ การประชมุสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง การประชุม       
สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังนี้   

 ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒         
มีมติรับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น เนื่ องจากมีบันทึก
ข้อความที่ สนม. ๗๗๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง               
ขอเชิญเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ จึงได้มีการ
ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาเสนอช่ือบุคคลเข้ารับ            
การสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน          
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
     
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  
 
         สรุปเรื่อง นางสาวสุขทิพย์ สุขใส กรรมการและเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงาน            
การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิ ขิต ๑ โรงแรม สวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ในการนี้                   
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว 
    
   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
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 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขดังนี ้
 ๑. รายนามผู้มาประชุม “นายอาณัติ สนธิทรัพย์” แก้ไขเป็น “นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ”  
 ๒. หน้า ๖/๑ อนุกรรมการบุคลากรมหาวิทยาลัย ลำดับดับที่ ๖ อาจารย์รติญ นนธิราช แก้ไขเป็น “อาจารย์รติญา 
นนธิราช” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
  ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา  
  
       วาระที่ ๔.๑ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
         สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง การเสนอช่ือ 
บุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปีตามมาตรา ๒๐           
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ วรรคท้าย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศ ดังนี ้
 ข้อ ๑ การได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะดำเนินการสรรหาผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาจากการเสนอช่ือ 
 ข้อ ๒ คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
       คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอก 
และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรม และจริยธรรม 
(๒) มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังต่อไปนี้  ด้านการศึกษา 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่น ๆ ตามที่ สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 

(๓) มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
(๔) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๕) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร 
(๖) มีความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผูส้มควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิได้แก่ คณะบุคคล 
ส่วนงาน และบุคคล 
 ๓.๑ คณะบุคคล ประกอบด้วย 
 ๓.๑.๑ สภาวิชาการ 
 ๓.๑.๒ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ๓.๑.๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๓.๑.๔ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 ๓.๑.๕ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 ๓.๒ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดต้ัง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
 ๓.๒.๑ สำนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒.๒ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 ๓.๒.๓ คณะ และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 
 ๓.๒.๔ สำนัก สถาบัน และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
 ๓.๓ บุคคล ได้แก่ 

 ๓.๓.๑ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓.๓.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอช่ือให้เสนอช่ือบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบเสนอประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถยื่นแบบเสนอประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาฯ         
ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
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    ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา การเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรร
หาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่ มเติม เนื่ องจากได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการ                    
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงไม่ขอเสนอช่ือ                
และลงนามการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และขอเสนอ              
ที่ประชุมมอบหมายใหน้างสาวสุขทพิย์ สุขใส กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นผู้ลงนามในแบบเสนอประวัติ
และข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
 ๑.  นายนิคม กฤษณรังคุณ 
 ๒.  ดร.จักรพรรดิ วะทา 
 ๓.  พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว 
 ๕.  นายนิคม ระวียัน 
 ๖.  ดร.สายหยุด จำปาทอง 
 ๗.  นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 
 ๘.  นายธงชัย ศรีดามา 
 ๙.  นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 
 ๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 
 ๑๑. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา  
 ๑๒. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 
 ๑๓. ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย 
  
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแบบเสนอประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และลงนามการเสนอช่ือบุคคล พร้อมทั้งแจ้งไปยังเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที ่๔/๒๕๖๒  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒                                                                                            ๖ | ๖ 

 

  มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
 ๑.  นายนิคม กฤษณรังคุณ 
 ๒.  ดร.จักรพรรดิ วะทา 
 ๓.  พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว 
 ๕.  นายนิคม ระวียัน 
 ๖.  ดร.สายหยุด จำปาทอง 
 ๗.  นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 
 ๘.  นายธงชัย ศรีดามา 
 ๙.  นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 
 ๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 
 ๑๑. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา  
 ๑๒. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 
 ๑๓. ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย 
  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพ่ือทราบ  
     
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
      วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป 
   ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 
        สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง กำหนดการประชุม
สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังนี ้



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที ่๔/๒๕๖๒  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒                                                                                            ๗ | ๖ 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒        
ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
     
   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ  กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์               
และพนักงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
    
    (นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ)               (นางสาวสุขทิพย์  สุขใส) 
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป                   กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
      ผู้จดรายงานการประชุม                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


