
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ ๓(๓)/๒๕๕๗ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๘ กนัยายน ๒๕๕๗ 
ณ หอ้งประชมุลขิติ ๑ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน 

  

๒. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ

  

๓. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ 

๔. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิเรียวกุล กรรมการ  

๕. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๖. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ 

๗. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ   

๘. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ   

๙. พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค แทน นายประสิทธิ์  อัคคะ

ประชา  

๑๐.  นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ

  

๑๑. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ 

๑๒. นายเดชาธร  สุ ว ร ร ณ แ ส ง 

 กรรมการ 

๑๓. นายภาสกร  พลเยี่ยม กรรมการ 

๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เ ช า ว ลิ ต

 กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม      

๑.  พันเอกประเชิญ  ไ ช ย กิ จ

 รองประธานกรรมการ ติดราชการ 

๒. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ  

 ติดภารกิจ 

๓. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ ติดภารกิจ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายโชคลาภ  เซ็งแซ่ แทน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์         นาค

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

 



       ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ    

 นักศึกษา 

๒. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ ช่ ว ย เ ล ข า นุ ก า ร

คณะกรรมการส่งเสริมฯ 

 

เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   
 
 ๑.๑ สรปุประเดน็ส าคญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนดสุิต  

  ครัง้ที ่๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ 

ครัง้ที ่๘(๒๙)/๒๕๕๗    เมื่อวนัที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

  
 
          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุม แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๗(๒๘)/

๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ครั้งท่ี ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

  ๒. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมิน

ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

  ๓. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ให้กู้เงินเพ่ือการลงทุนของ

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระยะท่ี ๒  

  ๔. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  

  ๕. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแบบ

ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 



       ๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

  ๖. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality 

Management (International Programme) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔   

  ๗. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ โครงการเปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๗ จ านวน ๑๐ หลักสูตร 

  ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

  ๑. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๗ หลักสูตร 

  ๒. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่ง

แต่งต้ังอาจารย์ส าเนียง ฟ้ากระจ่าง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาภาษาไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  สวนเพลง ให้ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  ๓. สภามหาวิทยาลัย ไม่อนุมัติ การขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ การขอด ารงต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

  ๔. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย

เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว เข้ารับการคัดสรรเป็นสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการปฏิรูปด้านการศึกษา 
 
  จึ งน า เสนอ ท่ี ประชุ มคณ ะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๗(๒๘)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

และ ครั้งท่ี ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๑.๒ การตัง้กลุม่ไลนข์องคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการ

มหาวิทยาลยั 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุม แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การต้ังกลุ่ม

ไลน์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุป

ไดด้ังนี้ 

   ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เม่ือคราวประชุมครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุม

ขอให้มีการต้ังกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เพ่ือจะได้ท าความรู้จักระหว่างกรรมการแต่ละท่าน และแลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ รวมท้ังน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการประชุมท่ีอาจจะ

    ท่ีประชุมรับทราบ  

 



       ๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

เป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการพิจารณาในท่ีประชุม ซึ่งจะเป็นอีกช่องทาง

หนึ่งในการติดต่อส่ือสาร   

   จึงน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  

         ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. งดเรื่องการเมือง และ เรื่องสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

   ๒. ควรใช้ภาษาให้ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม 

   ๓. ควรใช้ค าพูดท่ีไม่ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้สึกในแง่ลบ 

   ๔. การใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ ควรดูความถูกต้องและเหมาะสม

ตามโอกาสในการใช้กับคู่สนทนา  

 

   ท่ีประชุมรับทราบ    

 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

 

           สรุปเรื่อง  ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต

เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงาน

การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการ

ประชุม  

 

  มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

   ๑. หน้า ๓ จากท้ายบรรทัดท่ี ๔ “ลักษณะการเกษตรการเกษตร

ผสมผสาน” แกไขเป็น“ลักษณะการเกษตรผสมผสาน” 

   ๒. หน้า ๑๐  “มติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการก าหนดให้มี

คณะอนุกรรมการ....” แก้ไขเป็น “มติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบเบื้องต้นใน

การก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ....”  

   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  

 ๓.๑ รปูแบบการด าเนนิงานของคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการ

มหาวิทยาลยั 

 



       ๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาเรื่อง รูปแบบการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุม

ได้หารือเรื่องรูปแบบการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ โดยท่ีประชุมเห็นควรให้รวมหน้าท่ีท่ีมีลักษณะคล้ายกัน

เข้าด้วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และควรเพ่ิมเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน

ด้วย รวมท้ังมอบฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดย

ใส่รายชื่อในแต่ละฝ่ายท่ีเห็นว่าเหมาะสม ท้ังนี้ คณะกรรมการสามารถ

ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม และโยกย้ายรายชื่อตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
 

(ร่าง) คณะอนุกรรมการฝา่ยตา่ง ๆ ในคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการ

มหาวิทยาลยั 
 

  ๑. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย  

   (ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ข้อ ๑, ๒ และ ๔)      

   จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย 

    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง 

    ๒. นายนิเวศน์    กันไทยราษฎร์ 

    ๓. นายกิตติศักดิ์   กาญจนครุฑ 

    ๔. นายตลับ    เพชรรัตน์ 

    ๕. นายสุรพงษ์    วงศ์พลับ 

    ๖. ดร. ประยุทธ์   สวัสดิ์เรียวกุล 

   โดยมีหน้าที่ 

   ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

   ๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการ

จัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการ

เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 
   ๒.  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  



       ๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

    (ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ข้อ ๓)  

     จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 

     ๑. นายคมวรเดช   เหรียญทอง 

     ๒. นางเฉลิมศรี   สิงหะพันธ์ 

     ๓. นายประสิทธิ์   อัคคะประชา 

     ๔. นางณชนก   แซ่อึ้ง 

     ๕. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ 

     ๖. นายกองค์การบริหารนักศึกษา 

     ๗. ประธานสภานักศึกษา  

   โดยมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการ

สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้มี

การฝึกงานของนักศึกษา 
 
   ๓. คณะอนุกรรมการสง่เสรมิสนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรม

เกีย่วกบัอาเซยีนของมหาวทิยาลยั  

    (เพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ    สถานการณ์ของ

ประเทศในปัจจุบัน) จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 

     ๑. พลเอกจิระ   โกมุทพงศ์ 

     ๒. พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ 

     ๓. นายเจษฎา   เดชสกุลฤทธิ์ 

     ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ  เชาวลิต  

   โดยมหีนา้ที ่ส่งเสริม สนับสนุน เสนอความคิดเห็นเรื่องที่

เกี่ยวกับอาเซียนต่อมหาวิทยาลัย 
 
      การพิจารณา ท่ีประชุมมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม และ

โยกย้ายรายชื่อตามความเหมาะสม เกี่ยวกับ (ร่าง) คณะอนุกรรมการฝ่าย

ต่าง ๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

(ร่าง) คณะอนุกรรมการฝา่ยตา่ง ๆ ในคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการ

มหาวิทยาลยั 
 

   ๑. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย  

    (ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ข้อ ๑, ๒     และ ๔) 

ประกอบด้วย 



       ๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง 

     ๒. พลเอกจิระ   โกมุทพงศ์ 

     ๓. นายนิเวศน์   กันไทยราษฎร์ 

     ๔. นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ 

     ๕. นายตลับ   เพชรรัตน์ 

     ๖. นายสุรพงษ์   วงศ์พลับ 

     ๗. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล 

     ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต 

    โดยมีหน้าที่ 

     ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

     ๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนา

การจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

     ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการ

เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

  

    ๒.  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  

     (ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ข้อ ๓)  

     ประกอบด้วย 

     ๑. นายคมวรเดช   เหรียญทอง 

     ๒. นางเฉลิมศรี   สิงหะพันธ์ 

     ๓. นายประสิทธิ์   อัคคะประชา 

     ๔. นางณชนก   แซ่อึ้ง 

     ๕. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ 

     ๖. นายนิเวศน์   กัณไทยราษฎร์ 

     ๗. นายกองค์การบริหารนักศึกษา 

     ๘. ประธานสภานักศึกษา  

   โดยมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการ

สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้มี

การฝึกงานของนักศึกษา สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจให้กับ

นักศึกษาต่อสถาบันของตนเอง 

 

   ๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัย  



       ๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

    (เพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ   

 สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน) ประกอบด้วย 

     ๑. พลเอกจิระ   โกมุทพงศ์ 

     ๒. พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ 

     ๓. นายเจษฎา   เดชสกุลฤทธิ์ 

     ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ   เชาวลิต 

     ๕. นายนิเวศน์   กัณไทยราษฎร์ 

     ๖. ดร. ประยุทธ์   สวัสดิ์เรียวกุล  

   โดยมหีนา้ที ่ส่งเสริม สนับสนุน เสนอความคิดเห็นเรื่องที่

เกี่ยวกับอาเซียนต่อมหาวิทยาลัย   

   ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร ว ม ท้ั ง ม อ บ ห ม า ย ใ ห้

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะก าหนดขอบข่ายในการด าเนินงาน เพ่ือน ามา

เสนอในการประชุมวาระหน้า 

 

  มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง 

ๆ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

  ๔.๑  การเข้ารว่มโครงการ “วนัวาน... วนันี.้.. เพื่อสดดุรีอ้ยป ี

คณุหญงิกระจา่งศรี รกัตะกนษิฐ    

 

          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน าเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง การเข้าร่วมโครงการ “วันวาน... วันนี้... เพ่ือ

สดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี 

คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการเรือนพระ

นคร และผู้อ านวยการวิทยาลัยครูสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๘) ซึ่งท่าน

เป็นผู้พัฒนาวิทยาลัยครูสวนดุสิตให้มีความโดดเด่นและมีช่ือเสียงทางด้านค

หกรรมศาสตร์ จนกลายเป็นหนึ่งในสี่   อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตในปัจจุบัน ดังนั้น เป็นการเพ่ือเชิดชูเกียรติ ปูชนียาจารย์ ผู้บุกเบิก 

และสร้างสรรค์คหกรรมศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการจัดงาน “วันวาน... วันนี้... 

เพ่ือสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ  อาคารรักตะกนิษฐ 



       ๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจะมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานจะมี

การจัดนิทรรศการ การสาธิตการท าอาหารไทย ศิลปะประดิษฐ์ งาน

แกะสลักผักผลไม้ รวมท้ังการแสดงบนเวที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาปัจจุบันท่ีเรียนดีแต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ท่ีกล่องบริจาคภายในงาน   

  ท้ังนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับเชิญ

ให้เป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ     “วันวาน... วันนี้... เพ่ือสดุดีร้อยปี คุณหญิง

กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ส าหรับ

รูปแบบการจัดงาน จะเป็นการสาธิตการประกอบอาหารและร่วมชิมอาหาร

จากซุ้มต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

  ในการนี้ จึงขอหารือท่ีประชุมในการเข้าร่วมโครงการ “วัน

วาน... วันนี้... เพ่ือสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” และการ

สนับสนุนซุ้มอาหารส าหรับร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเข้าร่วมโครงการ “วันวาน... วันนี้... เพ่ือ

สดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ”  

    

 การพิจารณา  ท่ีประชุมได้หารือร่วมกันส าหรับการมีส่วนร่วมใน

การจัดงานดังกล่าว โดยจะสนับสนุนซุ้มอาหารจาก “ครัวเจ๊ง้อ” จ านวน ๑ 

ซุ้ม ซึ่งจะมีเมนูอาหาร ได้แก่ กระเพาะปลาน้ าแดง และ เส้นหมี่ผักกระเฉด 

ท้ังนี้ รายการอาหารดังกล่าวจะต้องปรุงพร้อมเสริฟทันที จึงต้องใช้พ้ืนท่ีใน

การประกอบอาหาร ท้ังนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการช่วยประสานอีกครั้ง 

  รายนามคณะกรรมการที่แสดงความจ านงค์ในการบริจาคเงิน

สมทบทุนการศึกษา ในโครงการดังกล่าว ดังนี้ 

   ๑. นางเฉ ลิ มศรี     สิ งห ะพั น ธ์ 

 จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

   ๒. ดร. ประยุทธ์   สวัสดิ์ เรียวกุล

 จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

   ๓. นายคมวรเดช  เหรียญทอง

 จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

 

  มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การเข้าร่วมโครงการ “วันวาน... 

วันนี้ ... เพ่ือสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” โดยให้การ

สนับสนุนซุ้มอาหาร จ านวน ๑ ซุ้มจากนางณชนก แซ่อึ้ง “ครัวเจ๊ง้อ” ใน

นามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



       ๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

 

 ๔.๒ การจดัท าสารคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย    

 

          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน าเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง การจัดท าสารคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

   คณ ะกรรมก ารส่ ง เส ริ ม กิ จ ก ารมห าวิ ท ย าลั ย  เป็ น

คณะกรรมการท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะการท างานเป็นทีม และ

มีส่ วนร่วมระหว่างท้องถิ่ นและประชาคม ตลอดจนผู้ บริหารของ

มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าควรจะจัดท าวารสารของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ี

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสารของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ประชาคม

สวนดุสิต รับรู้  รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ี เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและ

มหาวิทยาลัย  จึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารูปแบบและความส าคัญ

ในการจัดท าวารสารของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   ๑.  การก าหนดรูปแบบในการจัดท า 

   ๒.  การจัดต้ังกองบรรณาธิการ 

   ๓.  การก าหนดระยะเวลาในการวางประชาสัมพันธ์ 

   ๔.  การก าหนดรายละเอียดและเนื้อหา 

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การจัดท าสารคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย    

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดท าสาร

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องอาศัยเวลาในการ

เรียบเรียงบทความ การหาข่าว การวางรูปแบบรายละเอียดของเนื้อหา

รวมท้ังการตรวจต้นฉบับ แต่เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมฯ แต่ละท่าน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งต้องมีภารกิจในแต่ละวัน อาจท าให้ไม่มีเวลา

ในการด าเนินงานดังกล่าว ท่ีประชุมจึงขอหารือให้สารคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือข่าวประจ าเดือนของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดท าโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยแทรกในหนังสือระบุ

เป็นส่วนคอลัมภ์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวน ๑ 

หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ 

บทความ หรือเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจะใช้ชื่อคอลัมภ์ว่า “กว่า

จะถึงวันนี้มี ‘เคล็ดลับ’” 



       ๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

 

  มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ในการเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ

ข่าวประจ าเดือน ซึ่งจัดท าโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  

 

               ๕.๑ หนงัสอืขา่วมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุิตประจ าเดือน

มิถนุายน                              และเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

           สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุมแจ้ง

ท่ีประชุมทราบเรื่อง หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าเดือน

มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้   

    ตามท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้

จัดท าหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาคมรับทราบถึง

ความก้าวหน้าและความเป็นไปของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยเป็น

การล าดับเหตุการณ์ในแต่ละวันและน ามาสรุปเนื้อหา อาทิ กิจกรรมการ

ด า เนิ นการ และกิ จกรรมสร้ างสรรค์  เป็น ต้น  และข่ าว ท่ี เกี่ ยวกับ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            จึ ง

น าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๗ 

 

     ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ การจดังานไมโครคาร์พาเหรดเฉลมิพระเกียรต ิ๕ ธนัวา

มหาราช   

 

 สรุปเรือ่งนายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ กรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง 

การจัดงานไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

    เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา ในวันท่ี ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗  ในการนี้ เจษฎาเทคนิคมิวเซียมร่วมกับ กองทัพบก และ 



       ๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จึงจัดงาน “ไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระ

เกียรติ  ๕ ธันวามหาราช” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ื อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือเป็นการถวาย

ความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระองค์ทรง

บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยพระวิริยอุตสาหะ

เสมอมา และเพื่อแสดงความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรในชาติ  

    ท้ังนี้ ขบวนพาเหรดจะประกอบด้วย ไมโครคาร์ ๙๙ คัน 

รถปิ๊กอัพโบราณ รถบัสนานาชาติ รถลิมูซีนโบราณ รวมท้ังรถจักรยาน

อาเซียนร่วมสร้างสีสันในขบวน โดยใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นจากลานพระบรม

รูปทรงม้า ไปบนถนนราชด าเนินนอก ราชด าเนินกลาง ราชด าเนินใน 

ผ่านสนามหลวง และด้านหน้า พระบรมมหาราชวัง จากนั้นวิ่งกลับใน

เส้นทางเดิม รวมระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร ซึ่งในครั้งนี้ผู้ท่ีประสงค์จะ

ขับรถไมโครคาร์ด้วยตนเองจะต้องร่วมบริจาคสนับสนุนคันละ ๕๐,๐๐๐ 

บาท โดยครั้งท่ีผ่านมานั้นพลขับในขบวนจะมาจากหลากหลายสาขา

อาชีพ อาทิ นักศึกษา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ 

ดารา นักแสดง และชาวต่างชาติ  

    ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีความ

ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือน ารายได้จากการสนับสนุนส่วน

หนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ      สวน

ดุสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนการศึกษาและสามารถศึกษาต่อจน

ส าเร็จการศึกษา จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าโครงการไมโครคาร์

พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนดุสิต ร่วมกับเจษฎาเทคนิคมิวเซียม กองทัพบก และ การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป  

    ท้ังนี้ นางณชนก แซ่อึ้ง มีความประสงค์จะมอบเงินบริจาค

สมทบเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)     และ

ร่วมบริจาคสนับสนุนรถไมโครคาร์ จ านวน ๒ คัน คันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท        (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังนั้นรวมเงินบริจาค

ท้ังสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ท้ังนี้ ท่ีประชุมเสนอให้มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นวาระพิเศษในวัน

จันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗            เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุมลิขิต ๑     

 

        ท่ีประชุมรับทราบ  

 



       ๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                          /๑๐         

  

  ๖.๒ ก าหนดการประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

 สรุปเรือ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗      

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. และ ครั้งท่ี  ๔(๔)/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

      

 

 

  (นางวาสนา  บุณยทัต)                            ( ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต)  

    ผู้บันทึกการประชุม                      กรรมการ

และเลขานุการ               

                                               ผู้ตรวจ

รายงานการประชุม 

    

  


