
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๓(๒๓)/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

******************************* 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 
๑. พลเอกเมธี  สมุทรักษ์  ประธาน   
๒. ศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ ธานีรัตน์ รองประธานกรรมการ  
๓. คุณหญิงสมจินตนา  ภักด์ิศรีวงศ์ กรรมการ 
๔. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ 
๖. นายแพทย์กฤษฎา  มนูญวงศ์ กรรมการ 
๗. ดร.วิชัย   เจริญธรรมานนท์ กรรมการ 
๘. ดร.ประยุทธ์  สวัสด์ิเรียวกุล กรรมการ 
๙. พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค แทน นายประสิทธ์ิ อัคคะประชา 
๑๐.  นางณชนก  แซ่อ้ึง กรรมการ 
๑๑. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ 
๑๒. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 
๑๓. นายเดชาธร  สุวรรณแสง  กรรมการ 
๑๔.  นายสกุล   จรูญศักด์ิ กรรมการ 
๑๕. นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร กรรมการและเลขานุการ 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม    

๑.  พลอากาศโทวัชระ   ฤทธาคนี กรรมการ 
๒. ดร. มานิต  เอ้ือทวีกุล กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๓. นายณรงค์พัทธ์  ศิริโสภาพงษ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
๔. นายวัชรพล  เอ้ือสุขไพศาล นายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. นายพรหมภมร  เพ็งมาลา  นายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖. นายบัณฑิต  เทพประชุม ประธานสภานักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๘. นางไพลิน  วัฒนาศรีโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ   
๙. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๒๓)/๒๕๕๗  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

  ๒/๘ 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๔๐ น. 
 
ก่อนวาระการประชุม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี กล่าวขอบคุณและมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี  
    ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทําให้มหาวิทยาลัย ก้าวหน้า
ไปอย่างไม่หยุดย้ัง โดยเฉพาะสิ่งที่คณะกรรมการฯ ได้ร่วมดําเนินงานมานับว่าเป็นการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้างสรรค์ 
จะเห็นได้จากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะที่ต่อเน่ืองกัน ๔ ปี อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะสามารถลงไป            
สู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าเพ่ิม และยังได้รับคําแนะนํา ข้อปรึกษา ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในส่วนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และสําหรับบทบาทในการสร้าง
สัมพันธภาพการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะเห็นได้จากการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ที่ได้ดําเนินการไปทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของบุคลากรชาวสวนดุสิต โดยจะเห็นได้จากการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ ขอเข้าศึกษาดูงานในส่วนงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่มี
กระบวนการดําเนินงานที่เช่ือมโยงไปยังส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนและต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอขอบคุณและขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงถึงความ
ภาคภูมิใจ ความซาบซึ้งใจในไมตรีจิตที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
    พลเอกเมธี สมุทรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ 
อธิการบดีและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้การดําเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
              ๑.๑ สรุปประเด็นสาํคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต              
  ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และ  
  ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง ประเด็นสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประจําทุกเดือนน้ัน 
ในการน้ี จึงขอสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม ดังน้ี 
 ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐      



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๒๓)/๒๕๕๗  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

  ๓/๘ 

 ๒. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๓. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน ๓ คน 
 ๔. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ เอกสารแนบท้าย ๑/๓ และเอกสารแนบท้าย ๒/๒ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 ๕. สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ แต่งต้ังผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือเป็น
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม.) 
 ๖. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๗. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๘. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ังผู้เสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จํานวน ๑ คน 
 ๙. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ังผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จําวนวน ๓ คน และรองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ คน 
  ครั้งที่ ๔(๒๕)/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
 ๒. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จํานวน ๒ คน ได้แก่ ๑. นางศิริพร กิจเก้ือกูล สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (บริหารการศึกษา)  ๒. พระพรหม วชิรญาณ  (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร) 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ภาษาไทย) 
 ๓. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ๔. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานผลการการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  
  จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปประเด็นสําคัญ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และคร้ังที่ ๔
(๒๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒ หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําเดือนกุมภาพันธ์ และ                  

เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเร่ือง หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี   



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๒๓)/๒๕๕๗  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

  ๔/๘ 

    ตามที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดทําหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ และ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาคมรับทราบถึงความก้าวหน้าและความเป็นไปของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยเป็นการ
ลําดับเหตุการณ์ในแต่ละวันและนํามาสรุปเน้ือหา อาทิ กิจกรรมการดําเนินการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น และ
ข่าวที่เก่ียวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    จึงนําเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือข่าวมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ประจําเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
           สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
และรับรองรายงานการประชุม  
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๕๗ 
โดยไม่มีการแก้ไข      
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   

 ๓.๑ การสง่เสริมใหมี้การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
      
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมนําเสนอท่ีประชุมเรื่อง การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย              
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต นําเสนอโดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดังน้ี  
 การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในเรื่องของดนตรีไทย หรือนาฏศิลป์ไทย เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและ            
จะช่วยเสริมสร้างให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการท่ีจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากเรามี
วัฒนธรรมประจําชาติที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและความมั่นใจในการอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียน จึงเห็นว่าน่าจะเป็น
เรื่องที่มีความสําคัญรวมท้ังยังใช้งบประมาณไม่มากในการจัดซื้อเคร่ืองดนตรีไทย ทั้งน้ี ได้เคยนําเสนอในที่ประชุม
มาแล้วและมีความมั่นใจที่จะยืนยันว่ากิจกรรมดนตรีไทยหากเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต              
จะเสริมสร้างเสน่ห์นอกเหนือจากความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ช่วยสร้างความมั่นคงกับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ   
  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๒๓)/๒๕๕๗  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

  ๕/๘ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
    - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
                 ๕.๑ สรุปการดําเนนิงานของหนว่ยงานตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง สรุปการดําเนินงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  
 ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๗(๑๗)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๙(๑๙)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ข้อคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมท้ังการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เน่ืองจากที่
ประชุมเล็งเห็นถึงความสําคัญของมหาวิทยาลัยในการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ฝ่าย
เลขานุการจึงได้เสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สํานักงานอธิการบดีแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและได้จัดทําสรุปการดําเนินงานของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม   
  จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  สรุปการดําเนินงาน
ของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
 
  ๖.๑ การแสดงความคิดเห็นและความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่  
   ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
      
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมนําเสนอที่ประชุมเร่ือง การแสดงความคิดเห็น และความประทับใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  
 การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการแต่ละท่านได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท และเสียสละเวลา เพ่ือให้การ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการน้ี จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านกล่าวแสดงข้อคิดเห็น และความประทับใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ต่อมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๒๓)/๒๕๕๗  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

  ๖/๘ 

 คุณหญิงสมจินตนา ภักด์ิศรีวงศ์ กล่าวว่า คณะกรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่           
ให้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ และขอเสนอว่ามหาวิทยาลัยมอบหมายอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังและถ่ายทอดให้ผู้บริหารทราบ
อย่างรวดเร็ว 
 นางเฉลิมศรี สิงหะพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรดําเนินการทําบันทึกความร่วมมือในด้าน
ธุรกิจการบริการด้านการโรงแรม เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 นางณชนก แซ่อ๊ึง กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแต่ละท่านควรให้ความ
ร่วมมือในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง และในการสรรหาคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคุณสมบัติ
ศักยภาพ และความเช่ียวชาญ เพ่ือจะได้เกิดความเข้มแข็งและพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนคุณประสิทธ์ิ อัคคะประชา กล่าว        
ช่ืนชมการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการฯ ในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม และระเบียบวาระการประชุม           
มีรายละเอียดอย่างที่ครบถ้วน 
 นายมหินทร์ สุรดินทร์กูร กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รับผิดชอบดูแลการจัดประชุม ตลอดจนการจัดทํารายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และสําหรับ
โครงการออกกําลังกาย ขอฝากให้มหาวิทยาลัยดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ  เชาวลิต กล่าวว่า การดําเนินงานโดยภาพรวมมีความโดดเด่น 
ในเร่ืองการส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาค              
ในโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ประชาชน รวมทั้งการให้สังเกตและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะตรงกับการดําเนินงานในเรื่อง
การส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
จะเห็นได้จากการตอบกลับจากแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย อีกทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมควรนําไป         
สู่การปฏิบัติตามหน้าที่ทั้ง ๔ ข้อ จะทําให้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 นายแพทย์กฤษฎา มนูญวงศ์ กล่าวว่า  ควรสร้างจิตวิญญาณของนักกีฬา ให้กับนักศึกษาหรือ
บุคลากร เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และ ควรสร้างทิศทางการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความชัดเจน เพ่ือสนองตอบความเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยการมุ่งเน้นในเร่ืองของการ
จัดเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
 ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
จัดได้ว่าเป็นการประชุมที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และขอช่ืนชมการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมกันน้ีได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรต่อยอดการเรียนการสอนทางด้าน 
การประกอบอาหาร ให้เป็นโรงเรียนสําหรับนักบริหารธุรกิจด้านอาหารซึ่งในประเทศไทยยังไม่ปรากฎ 
 ดร.ประยุทธ์ สวัสด์ิเรียวกุล กล่าวช่ืนชมการทํางานของสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และการตอบรับ และรับทราบว่ามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๒๓)/๒๕๕๗  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

  ๗/๘ 

 นายสุรพงษ์ วงศ์พลับ กล่าวว่า การดําเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ควรแบ่งการทํางานในแต่ละข้อให้เท่า ๆ กัน และกําหนดเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจ รวมถึงควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่นําเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามผลซึ่งจะสามารถกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ได้ 
 นายคมวรเดช เหรียญทอง กล่าวว่า การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา ๖ ปี ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ขับเคลื่อนและช่วยดูแลในเรื่องที่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่
สามารถดําเนินการได้ ซึ่งปรากฏเป็นผลงานท่ีผ่านมาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นับว่าเป็น
ประสบการณ์ที่ดี ในการเรียนรู้ทางกระบวนการคิดและการทํางาน ซึ่งทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ดังน้ันจึงขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านและได้เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 นายเดชาธร สุวรรณแสง นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังเรื่องราวและการดําเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และนําไปถ่ายทอดให้กับคณะนักศึกษาได้รับทราบโดยเฉพาะการดําเนินงานที่เก่ียวกับการขอความ
ร่วมมือของนักศึกษาในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 นายสกุล จรูญศักด์ิ ประธานสภานักศึกษา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยช้ีแนะ
และแนะนําเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการนําไปบริหารจัดการในสภานักศึกษา รวมทั้งจะถ่ายทอดเรื่องราวท่ี        
เป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล กล่าวว่า ได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดีในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการและข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี           
ยังได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องทุนการศึกษา 
ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย      
จึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน 
 ศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ ธานีรัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตร เพ่ือให้โอกาสสําหรับผู้มีอาชีพค้าขายและผู้มีทุนทรัพย์น้อย ให้ได้มีความรู้เพ่ิมขึ้น
 พลเอกเมธี สมุทรักษ์ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะที่นําเสนอน้ันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
และอยากให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นสถานที่ในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ เมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้วจะสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพที่สูงขึ้น และสุดท้ายน้ีขอขอบคุณ ดร. จรินทร์ สวนแก้ว 
ที่ได้เป็นผู้บุกเบิกให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างดี รวมท้ัง
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ    
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  ๘/๘ 

     (นางวาสนา  บุณยทัต)               (นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร)  
       ผู้บันทึกการประชุม                 กรรมการและเลขานุการ               
                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
      
     
 
  
     

(นางไพลิน วัฒนาศรีโรจน์) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 


