
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ ๕(๕)/๒๕๕๗ 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
ณ หอ้งประชมุลขิติ ๑ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน  

๒. พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ ร อ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ  

๓. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ

  

๔. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ 

๕. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ  

๖. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๗. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ 

๘. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ     

๙. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ   

๑๐. พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค แ ท น  น า ย

ประสิทธิ์ อัคคะประชา  

๑๑.  นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ

  

๑๒. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ 

๑๓. นายญาณพัทธ์  ต่ายค า แทน นาย

เดชาธร สุวรรณแสง 

๑๔. นายภาสกร  พลเยี่ยม กรรมการ 

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

 กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)    

๑.  นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์

 กรรมการ   

๒. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ   

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 



       ๒/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

๑.  นายสมบัติ  มัดกาฑ์รัน เจษฎาเทคนิคมิว

เซียม 

๒. นางสาววาสนา  พ่ึงคล้าย เจษฎาเทคนิคมิว

เซียม  

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์   นาคสัมฤทธิ์  ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

๔. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๕. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ  

๖. นางสาวจินต์ทิพา  สุประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 

เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

วาระก่อนเปิดการประชุม 

   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๐ น. เป็นการประชุมกลุ่มย่อยของ

คณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม เพ่ือร่วมกันหารือในการก าหนดบทบาทหน้าท่ี

และแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 

ได้ แก่  ๑ ) คณ ะอนุ กรรมการส่ ง เสริมสนั บสนุ นกิ จการท่ั วไปของ

มหาวิทยาลัย ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับอาเซียน  ของมหาวิทยาลัย และน าเสนอในระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 

บทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ สรปุประเดน็ส าคญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนดสุิต   

  ครัง้ที ่๙(๓๐)/๒๕๕๗ เมือ่วนัที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๗  

  ครัง้ที ่๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ (เปน็การประชมุคณะกรรมการตาม

มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แหง่พระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗) และ  

  ครัง้ที ่๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ 



       ๓/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๙(๓๐)/

๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ (เป็นการ

ประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒ ) (๓ ) และ (๔) แห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) และ ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/

๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ เป็นประจ าทุกเดือนนั้น ในการนี้ จึงขอสรุปประเด็นส าคัญ

จากการประชุม ดังนี้ 

  ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

  ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมั ติ   การขออนุมั ติ เงินบ ารุง

การศึกษาเพ่ิมเติม และเงินบ ารุงการศึกษาสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ 

  ๒. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณและ

แผนการเบิ กจ่ ายงบประมาณ  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๓.  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสะสม

เลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร น าเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการ

โรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ กู้ยืม จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้าน

บาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ (ส่ีจุดห้า) 

  ๔. สภามหาวิทยาลัย แต่งต้ัง ศาสตราจารย์สมบัติ กาญจน

กิจ เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  ๕.  สภามหาวิทยาลัย เลือกและแต่งต้ัง นายวีระพันธ์ ชมพู

แดง เป็นผู้อ านวยการส านัก   วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ 

แต่งตั้งวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  ๖.  สภามหาวิทยาลัย แต่งต้ัง คณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๗. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ฯลฯ 

  ครั้งท่ี ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ (เป็นการประชุมคณะกรรมการตาม

มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗) เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

  สภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่ง ท่ีว่าง ที่ประชุมมีมติ ออก



       ๔/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

  ๑๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ การขออนุมัติจัดสรรเงิน

นอกงบประมาณเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ฯลฯ 

 

เสียงลงคะแนน เลือก ดร.ถนอม อินทรก าเนิด  เป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งท่ีว่าง และขึ้นบัญชี

รายชื่อส ารองคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 

นายธาดา เศวตศิลา ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ขอความยินยอมจาก

บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

  ครั้งที่ ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้าน

กฎหมาย 

  ๒. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่ง

แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย และไม่อนุมัติการขอด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ ราย 

  ๓. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การขอปิดหลักสูตร 

จ านวน ๒๕ หลักสูตร 

  ๔. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร 

  ๕. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การขอเลื่อนการ

เปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

๒๕๕๗ เป็นประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๖. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การขอเลื่อนการ

เปิดรับนักศึกษาและปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น

ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๗. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ แผนการรับ

นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๘. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๙ . สภามห าวิท ย าลั ย  ให้ ค วาม เห็ น ชอบ  ป ระกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๑๐. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของ

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 



       ๕/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัย เพ่ื อทราบ  สรุปประเด็นส าคัญ จากการประชุ มสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้ง ท่ี  ๙(๓๐)/๒๕๕๗ เมื่อวัน ท่ี  ๒๖ 

กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ (เป็นการประชุมคณะกรรมการ

ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) และ ครั้งท่ี ๑๑(๓๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๗ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

         สรุปเรื่อง   ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงาน

การประชุม  

 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

    ๑. หน้า ๓/๗   

      ๑) “วิธีการได้มาซึ่งกรมการสภามหาวิทยาลัย...” แก้ไข

เป็น “วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย...” 

      ๒) “ได้รับการโปรดเกล้าแต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูป

แห่งชาติ” แก้ไขเป็น “ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป

แห่งชาติ” 

    ๒. หน้า ๔/๗ “ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ...” เปลี่ยนข้อความเป็น “ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์เห็นควรให้คณะกรรมการฯ...” 

     

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ การก าหนดกจิกรรมโครงการของคณะกรรมการสง่เสรมิ

กิจการมหาวิทยาลยั     ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘            



       ๖/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การก าหนด

กิจกรรมโครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๔(๔)/๒๕๕๗ วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมได้

มอบหมายให้นายคมวรเดช เหรียญทอง หารือร่วมกับ นายเจษฎา   เดช

สกุลฤทธิ์ ในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับรถโบราณ เช่น การจัดโครงการ

มอเตอร์โชว์รถโบราณ เป็นต้น หรือก าหนดรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม

เป็นรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์แต่เรียนดีให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยให้น าเสนอในการประชุม

ครั้งต่อไป  

  เนื่ อ งจากนายคมวรเดช  เห รี ยญ ทองติดภารกิ จ ใน

ต่างประเทศ จึงยังไม่มีโอกาสได้ร่วมหารือ ดังนั้น จะขอเรียนปรึกษารอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในเบื้องต้น และจะหารือนายเจษฎา เดช

สกุลฤทธิ์ เป็นล าดับต่อไปเพ่ือให้ได้ข้อสรุปมาน าเสนอในท่ีประชุมครั้งหน้า 

   

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การก าหนดกิจกรรมโครงการของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘            

   

 ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

               ๔.๑ บทบาทหนา้ทีแ่ละแนวทางการด าเนนิงานของ

คณะอนุกรรมการ ๓ กลุม่ 

 
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน าเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง บทบาทหน้าท่ีและแนวทางการด าเนินงานของ

คณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเกิดความสอดคล้องและด าเนินไปในทิศทางเดียวกันกับ

มหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม ก่อน

วาระการประชุม เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๐ น. เพ่ือให้ได้มาซึ่งประธาน 



       ๗/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

และเลขานุการประจ ากลุ่มและร่วมกันหารือในการก าหนดบทบาทหน้าท่ี

และแนวทางการด าเนินงานตามหน้าที่คณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

 

๑. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  

 (ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๒๖ ข้อ ๑, ๒ และ ๔)  ประกอบด้วย 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุ ก ป ลั่ ง

 ประธานอนุกรรมการ 

 ๒. นายนิเวศน์  กั น ไ ท ย ร า ษ ฎ ร์

 อนุกรรมการ 

 ๓. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 อนุกรรมการ 

 ๔. นายตลับ  เ พ ช ร รั ต น์

 อนุกรรมการ 

 ๕. ดร. ประยุทธ์  ส วั ส ดิ์ เ รี ย ว กุ ล

 อนุกรรมการ 

 ๖. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ เ ล ข า นุ ก า ร

อนุกรรมการ 

 มีหน้าที ่

 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย

เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 ๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนา

การจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการ

เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

๒.  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 (ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๒๖ ข้อ ๓) ประกอบด้วย  

 ๑. นายคมวรเดช เหรียญทอง ป ร ะ ธ า น

อนุกรรมการ 

 ๒. นางเฉลิมศรี สิ ง ห ะ พั น ธ์

 อนุกรรมการ 

 ๓. นายประสิทธิ์ อั ค ค ะ ป ร ะ ช า

 อนุกรรมการ 

 ๔. นางณชนก แซ่อึ้ง อนุกรรมการ 

 ๕. นายรายินเดอร์ซิงห์ สัจจเทพ อนุกรรมการ 



       ๘/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

 ๖. นายกองค์การบริหารนักศึกษา 

 อนุกรรมการ 

 ๗. ประธานสภานักศึกษา  เ ล ข า นุ ก า ร

อนุกรรมการ 

 มีหน้าที ่ส่งเสริม สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความ

เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้มีการฝึกงานของ

นักศึกษา  

๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน

ของมหาวิทยาลัย  

 (เพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังนี้

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน) ประกอบด้วย    

 ๑. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ป ร ะ ธ า น

อนุกรรมการ  

 ๒. พันเอกประเชิญ ไชยกิจ อนุกรรมการ  

 ๓. นายเจษฎา เ ด ช ส กุ ล ฤ ท ธิ์

 อนุกรรมการ 

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

 เลขานุการอนุกรรมการ  

 มีหน้าที ่ส่งเสริม สนับสนุน เสนอความคิดเห็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับอาเซียน

ต่อมหาวิทยาลัย 

  

  ข้ อ เสน อแน ะแล ะข้ อ คิ ด เห็ น  จากการประชุ มกลุ่ ม ย่ อย

คณะอนุกรรมการ ๓ ฝ่าย ดังนี้ 

  ๑.  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัย 

    ๑) มหาวิทยาลัย ควรติดตาม ปรับปรุงแผนพัฒนาการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

    ๒) มหาวิทยาลัย ควรด าเนินงานโครงการความร่วมมือกับ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลศูนย์เด็ก

เล็กอย่างต่อเนื่อง 

    ๓) มหาวิทยาลัย ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์

การศึกษานอกท่ีต้ังแต่ละแห่ง โดยพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

โดยมีศักยภาพและมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์

ใน) ซึ่งส่วนใหญ่จะพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 



       ๙/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

    ๔) มหาวิท ยาลั ย  ค วรมี ก ารลงน ามความร่ วมมื อกั บ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการท่ีหลากลาย 

รวมท้ังสามารถส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานด้านการสอนในสถานศึกษา

อืน่ ๆ  

    ๕) มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา

ชุมชนและสังคม โดยการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการ

สอน และการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์  

  ๒.   คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  

    ๑) มหาวิทยาลัย ควรจัดกิจกรรมเพ่ือจัดหาทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยใน

รูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก

ปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ  

    ๒) มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขยายสาขา

โฮมเบเกอรี่  โดยเปิดสาขาตามสถานท่ีต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้

ประชาคมท้ังภายในและภายนอกได้รับทราบ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้มี

รายได้เพ่ิมข้ึน และอาจจัดสรร รายได้ส่วนหนึ่งไว้ส าหรับเป็นทุนการศึกษา

ไดอ้ีกด้วย  

    ๓) มหาวิทยาลัย ควรจัดกิจกรรมในการจัดหางานส าหรับ

นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา ในรูปแบบของการนัดพบแรงงานขึ้น

ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกสมัครงานท่ีตรง

ตามความต้องการ ท้ังนี้ อาจเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น การ

โรงแรม การอาหาร เป็นต้น  

     ท้ังนี้  ท่ีประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานหา

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ซึ่งทางคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี จึงขอให้

ตรวจสอบว่าจะมีการจัดอีกหรือไม่ 

    ๔) มหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเพ่ือให้สอดคล้องกับ   อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

    ๕) มหาวิทยาลัย ควรจัดต้ังบริษัทจัดหางานในสังกัดของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิด

ความเป็นมืออาชีพก่อนจะส่งไปยังหน่วยงานภายนอก 

  ๓.   คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตาม ๓ ประชาคมหลัก

อาเซียน ได้แก่ ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Political and Security Community (APSC)) ๒) ประชาคมเศรษฐกิจ



       ๑๐/

๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

อาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC)) ๓) ประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)) 

โดยจะเน้นในด้านของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะ

เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการศึกษาเป็นหลักในการ

ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    ๑) มหาวิทยาลัย ควรจัดต้ังศูนย์ AC เพ่ือเผยแพร่ ให้ความรู้ 

และรับทราบความเคลื่อนไหวของประเทศกลุ่มอาเซียนแก่นักศึกษาและ

บุคลากรตลอดจนบุคคลภายนอก   

    ๒) มหาวิทยาลั ย  ควรจัดการ เรียนการสอน เกี่ ย วกั บ

ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา  

    ๓) มหาวิทยาลัย ควรติดธงประจ าชาติต่าง ๆ ของประเทศ

กลุ่มอาเซียน และจัดอบรมภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

    ๔) มหาวิทยาลัย ควรจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กับประเทศอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    ๕) มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการท าวิจัยท่ี

เกี่ยวกับอาเซียน 

    ๖) มหาวิทยาลัย ควรจัดท าแผนท่ีเกี่ยวกับการศึกษาสู่

อาเซียน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสสอบชิงทุนการศึกษา 

    ท่ีประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานสอบถามไปยัง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใด ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับอาเซียนท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไปแล้ว และขอความ

อนุเคราะห์น าเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป 

     ท้ังนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป ท่ีประชุมขอให้จัดในรูปแบบ

ของการประชุมโดยมีวาระก่อนการประชุม เพ่ือทบทวนบทบาทหน้าท่ี และ

แนวทางในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการแต่ละกลุ่ม  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 

  ๕.๑ รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษามหา

ราชา 

 

 สรุปเรือ่งนายภาสกร พลเยี่ยม ประธานสภานักศึกษา น าเสนอท่ี

ประชุมเรื่อง รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษามหา

ราชา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการ

ด าเนินงาน  

 



       ๑๑/

๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับมูลนิธิ  ๕ ธันวา

มหาราช มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

๘๗ พรรษามหาราชา เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เห็นความส าคัญอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

รักษาทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตส านึกด้านความสามัคคี ความอดทน การ

ตอบแทนคุณแผ่นดิน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่

เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ พ้ืนท่ี

บริเวณรอบอ่างน้ าคลองโพธิ์ อ.แม่ปิ่น จ.นครสวรรค์ 

   จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ 

พรรษามหาราชา  

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

  

  ๕.๒ หนงัสอืขา่วมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าเดอืน 

สิงหาคม                          และเดอืน กนัยายน ๒๕๕๗ 

  

 สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง หนังสือข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประจ าเดือน สิงหาคม และเดือน กันยายน 

๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท า

หนังสือข่าวประจ าเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมท้ัง

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาคมได้ทราบถึงความก้าวหน้าและความ

เป็นไปของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยใช้วิธีล าดับเหตุการณ์ ในแต่ละ

วันและสรุปเนื้อหา อาทิ กิจกรรมการด าเนินการและกิจกรรมสร้างสรรค์ 

เป็นต้น 

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจ าเดือน สิงหาคม และเดือน กันยายน ๒๕๕๗ 

  

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  



       ๑๒/

๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗  วันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   

  

 

    

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 
             ท่ีประชุมรับทราบ 

  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

      

   (นางวาสนา  บุณยทัต)                                     (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต)  

     ผู้บันทึกการประชุม                                     กรรมการ

และเลขานุการ               

                                            ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 

    

 

 

  

     

 

 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๑(๖)/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 


