
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ ๑(๖)/๒๕๕๘ 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ หอ้งประชมุลขิติ ๑ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน  

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

กรรมการ  

๓. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ  

๔. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ 

๕. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ  

๖. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ 

๗. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ 

๘. นายตลับ  เพชรรัตน์ 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 เชาวลิต กรรมการ

และเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)    

๑.  พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ   

๒. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ   

๓. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว ท่ีปรึกษา

อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

๒. นางสาวธนาศิริ  ชะระอ่่า ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

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

 



       ๒/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

๓. นางสาวนันท์ธิญา  สฤงค์สวัสดิ์  ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก 

๔. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส่านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๕. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ  

๖. นางสาวจินต์ทิพา  สุประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส่านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 

 

 

เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

วาระก่อนเปิดการประชุม 

   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เป็นการประชุมกลุ่มย่อยของ

คณ ะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม เพ่ือทบทวนและพิจารณ าแนวทางการ

ด่ า เนิ น งาน ตามบทบาทห น้ า ท่ี  ให้ เป็ น ไปใน ทิศทางเดี ยวกัน กั บ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัย ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน  ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะน่าเสนอในระเบียบ

วาระท่ี ๔.๑ การทบทวนบทบาทและพิจารณาแนวทางการด่าเนินงานตาม

บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม 

   เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มย่อย 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ สรปุประเดน็สา่คญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสิต  

  ครัง้ที ่๑๒(๓๓)/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ และ 

  ครัง้ที ่๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 

 



       ๓/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส่าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๒(๓๓)/

๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เม่ือ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๒(๓๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ครั้งท่ี ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๕๗  สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และ

รับทราบเรื่องต่าง ๆ   

 

  จึ งน่ า เสน อ ท่ีป ระชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัย เพ่ื อทราบ  สรุปประเด็นส่ าคัญ จากการประชุ มสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑๒(๓๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ครั้งท่ี ๑๓(๓๔)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๕๗ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

         สรุปเรื่อง   ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  ครั้ ง ท่ี  ๕ (๕ )/๒๕๕๗  เมื่ อวันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

โรงแรมสวนดุสิตเพลส  

 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๕)/๒๕๕๗ โดยไมม่ีการแก้ไข  

     

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ ผลการดา่เนนิงานพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต เพื่อ

เขา้สูค่วามเปน็ประชาคมอาเซยีน พ.ศ. ๒๕๕๗           

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง  ผลการ

ด่าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเข้าสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท่ารายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน่าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงาน

การประชุม 



       ๔/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ี

ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการด่าเนินงานด้านอาเซียนของ

มหาวิทยาลัย นั้น  เพ่ือให้การด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย 

ท่ีประชุมจึงมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานสอบถามไปยังผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน

ท่ีมหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการไปแล้ว และขอความอนุเคราะห์น่าเสนอข้อมูล

ในการประชุมครั้งต่อไป 

  นางสาวธนาศิริ ชะระอ่่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน รอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาและจัดท่าเป็นรายงานผล

การด่าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้น่าเสนอต่อท่ีประชุม

เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมและขีดความสามารถในการด่าเนินงานด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 

  ๑. ด้านการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาและ

บุคลากร (Teaching and Student & Personnel Development) เพ่ือให้

เกิดองค์ความรู้มุ่งสู่การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางการศึกษาใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีโดดเด่น 

เช่น การเตรียมความพร้อมการท่างานยุค AC การพัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรรหาทูตวัฒนธรรมอาเซียน 

เป็นต้น 

  ๒. ด้านบริการวิชาการ (Academic Services) ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพลังปัญญาแห่งแผ่นดิน ฟ้ืนฟู

วิทยาการการเรียนรู้และวิชาชีพชั้นสูงในการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม โดยน่าองค์ความรู้จากการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม  และน่าประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด เช่น การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารไทย

เพ่ือส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมท่ีเกี่ยวกับการใช้ภาษา

อาเซียน การน่าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติท่ีเกี่ยวกับอาเซียน เป็นต้น 

  ๓. ด้านการวิจัยและการกระจายความรู้ (Research and 

Knowledge Dissemination) เป็นแผนงานส่งเสริมการวิจัยโดยมุ่งเน้น

ยุทธศาสตร์ส่าคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย องค์ความรู้จากการวิจัย



       ๕/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

และวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะยังผลให้มหาวิทยาลัยมี

ผลงานวิจัยท่ีตรงตามอัตลักษณ์และได้รับการยอมรับในวงวิชาการ รวมถึง

สามารถน่าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่าน

การ          จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ท้ังนี้  ผลจากการวิจัยท่ีก่อให้เกิด

กิจกรรม โครงการท่ีมีประโยชน์ เช่น การวิจัยด้านเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน 

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

  ๔. ด้านท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Preservation of Art 

and Culture) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และสืบทอด

ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย เพ่ือขยายการยอมรับทางคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสายตาชาวโลก โดยการจัดกิจกรรมโครงการท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยเพ่ือก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน การสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน การจัดงานภาษา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมอาเซียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย 

เป็นต้น 

  ๕. ด้ า น เค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  (Networking and 

Cooperation) ท่ีเกี่ยวข้องกับการด่าเนินงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับ

องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการคงฐานความ

ร่วมมือท่ีเคยมีมาแต่เดิมไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการขยายความ

ร่วมมือทางวิชาการใหม่ ๆ กับหน่วยงานด้านการศึกษาท่ีเป็นภาครัฐและ

ภาคเอกชนในกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติท่ัวโลกกว่า ๑๕ 

ประเทศ เช่น ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สถานทูต

ฟิลิปปินส์ประจ่าประเทศไทย ส่านักงานข่าวสารประเทศลาว มหาวิทยาลัย

แห่ งชาติลาว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

  ๖. ด้ า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น  (Policy and Planning) 

มหาวิทยาลัยได้ก่าหนดนโยบาย Internationalization at Home ท่ีมุ่งเน้น

การพัฒนาตัวตนให้มีความเป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้

อย่างยั่งยืน  (Sustainable Survivability) เพ่ือตอบโจทย์ในการเตรียม

ความพร้อมในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการ

ศึกษา และประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการเตรียมตัวส่าหรับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก่ากับในอนาคตอันใกล้นี้ โดยได้ก่าหนดกิจกรรมโครงการ

ท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบาย เช่น การจัดสรรงบประมาณโครงการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การชี้แจงแนวทางการด่าเนินงานตามการ

จัดสรรงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 



       ๖/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดท่าฐานข้อมูลการด่าเนินงานเพ่ือ

เผยแพร่และการผลิตครูของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น 

  ท้ังนี้  จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ใน

การนี้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด่าเนินงานด้านอาเซียนของมหาวิทยาลัย 

นั้น ในฐานะผู้รับผิดชอบจึงขอตอบช้ีแจง          ดังนี้  

  ๑. มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษาเมื่อต้นปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ณ ส่านักวิทยบริการและ    เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ๒. ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส โดย

ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

  ๓. ธงและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน การติดธงแบ่งเป็น 

๒  รูป แบ บ  ได้ แก่  ๑ ) ข้ อมู ลป ระช าสั ม พั น ธ์แบ บ ถ าวร  ๒ ) ข้ อมู ล

ประชาสัมพันธ์แบบไม่ถาวร 

  ๔. การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 

แบ่งเป็น ๒ ช่องทาง ได้แก่ ๑) การจัดท่าเอกสาร ๒) ผลิตรายการเสียงตาม

สาย ASEAN VOICES โดยเป็นการกล่าวโต้ตอบระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษา 

  ๕. โครงการสรรหาทูตวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต รุ่นท่ี ๒ จ่านวน ๑๒ คน เพ่ือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน

การท่าหน้าท่ีทูตวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งจะ

เป็นการพัฒนาทางด้านศักยภาพของนักศึกษา  

  ๖. ทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและ

อาเซียน โดยการน่านักศึกษาไปชมสถานท่ีต่าง ๆ เช่น งานศิลป์แผ่นดิน ณ 

พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และทัศน

ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

  ท้ังนี้ ได้จัดท่าเป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เพ่ือเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ รวมท้ังจัดท่า

รายงานผลการด่าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือ             

เข้าสู่ความเป็นประชมคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๗ และปลายปี ๒๕๕๘ จะ

จัดท่าอีก ๑ เล่ม 

 



       ๗/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

  จึ งน่ า เสน อ ท่ี ป ระชุ ม ค ณ ะกรรมก ารส่ ง เสริมกิ จก าร

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการด่าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต เพ่ือเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

     ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรน่าข้อมูลจากหนังสือ 

Guidebook 10  ASEAN Languages ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้สนใจภายนอกได้ทราบ

และรับรู้ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

   

 นางสาวธนาศิริ ชะระอ่่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตอบ

ข้อชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยได้จัดท่าหลักสูตรภาษาในอาเซียน ซึ่งก่าหนดให้

นักศึกษาได้เลือกเรียน ท้ังรายวิชาท่ัวไป และรายวิชาเลือกเสรี แต่ในขณะ

นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังนโยบายของมหาวิทยาลัยได้มี

การเตรียมความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย ให้เข้มแข็งเป็นสากล เพ่ือให้

รองรับประชาคมอาเซียนในการเข้ามาเรียนรู้ 

    

 ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน่าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

               ๔.๑ การทบทวนบทบาทและพจิารณาแนวทางการดา่เนนิงาน

ตามบทบาทหนา้ที ่            ของคณะอนกุรรมการ ๓ กลุม่ 

 
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน่าเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาเรื่อง การทบทวนบทบาทและพิจารณาแนวทางการ

ด่าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม โดยมี

สาระส่าคัญดังนี้ 

  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อคราว

ประชุมครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมี

การจัดประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม เพ่ือให้ได้มาซึ่งประธาน 

และเลขานุการประจ่ากลุ่มและร่วมกันหารือในการก่าหนดบทบาทหน้าท่ี

และแนวทางการด่าเนินงานตาม (ร่าง) คณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม ท้ังนี้  ท่ี

ประชุมเสนอแนะให้ มีการทบทวนบทบาทและพิจารณาแนวทางการ

ด่าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

บทบาทตามหนา้ทีข่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 



       ๘/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

 

รายนามคณะอนกุรรมการ บทบาทหนา้ที ่

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ

ท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  

(ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ข้อ ๑, ๒ 

และ ๔)   

 ๑. ผศ. เฉิดฉิน สุ ก ป ลั่ ง

 ประธาน  

 ๒. นายนิเวศน์   กั น

ไทยราษฎร์ อนุกรรมการ 

 ๓. นายกิตติศักดิ์  

 ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 อนุกรรมการ 

 ๔. นายตลับ   เพชรรัตน์

 อนุกรรมการ 

 ๕. ดร. ประยุทธ์  

 ส วั ส ดิ์ เ รี ย ว กุ ล

 อนุกรรมการ 

 ๖. นายสุรพงษ์   วงศ์

พลับ เลขานุการ  

๑.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้

ค่าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะแก่

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

แนวทางการด่าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย  

๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับ

นโยบายและแผนพัฒนา

การจัดการอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการ

สร้างสัมพันธภาพและ

การเรียนรู้ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

ประชาชน 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

(ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ข้อ ๓) 

 ๑.นายคมวรเดช เหรียญทองประธาน  

 ๒. นางเฉลิมศรีสิ งหะพันธ์

 อนุกรรมการ 

 ๓. นายประสิทธิ์อั ค ค ะ

ประชา อนุกรรมการ 

 ๔. นางณชนกแ ซ่ อึ้ ง

 อนุกรรมการ 

 ๕. น าย รายิ น เด อ ร์ซิ งห์

 สัจจเทพ อนุกรรมการ 

 ๖. น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร นั ก ศึ ก ษ า

 อนุกรรมการ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มี

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้

มีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอันเป็นการ

สนับสนุนความเสมอภาค

ในโอกาสทางการศึกษา 

รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ

ฝึกงานของนักศึกษา 



       ๙/๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

 ๗. ประธานสภานักศึกษา

  เลขานุการ  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัย  

(เพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน) 

 ๑. พลเอกจิระโกมุทพงศ์

 ประธาน  

 ๒. พันเอกประเชิญ ไชย

กิจ อนุกรรมการ  

 ๓. นายเจษฎาเดชสกุลฤทธิ์

 อนุกรรมการ 

 ๔. ผศ. ดร. อุทิศ เชาวลิต

 เลขานุการ  

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอ

ความคิดเห็นเรื่องที่

เกี่ยวกับอาเซียนต่อ

มหาวิทยาลัย 

 

  กลุ่มที่ ๑ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัย โดยนายสุรพงษ์  วงศ์พลับ ผู้แทนกลุ่มท่ี  ๑ ได้ให้

ข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑. การท่างานเป็นทีม คือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน

การท่างาน  กล่าวคื อส่ งเสริมภาวะผู้ น่ าโดยดูจากความถนั ดและ

ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ซึ่งจะเกิดการพัฒนาทางด้าน

วิชาการใหม่ ๆ ท่ีอาจจดเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสามารถหารายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย รวมท้ังการรักษาบุคลากรในหน่วยงานโดยการสร้าง

แรงจูงใจร่วมกับการสร้างศักยภาพในการสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นประโยชน์

ทางวิชาการ ในลักษณะ ของการช่วยสอน หรือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ในการช่วยสอน   

  ๒. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีลักษณะความเป็นสวนดุสิต

ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุง

หลักสูตรทุกสี่ปี โดยใช้กระบวนการทางวิจัยท่ีเน้นความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  เพ่ื อ เตรียมความพร้อมให้กั บนั กศึกษาก่อนออกสู่

ตลาดแรงงาน ซึ่งบางครั้งอาจต้องด่าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน

การผลิตบัณฑิต  

  ๓. การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของ

ความเป็นเลิศ ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔  



       ๑๐/

๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

  กลุ่มที่ ๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย  โดยนาย         คมวรเดช เหรียญทอง ผู้แทนกลุ่มท่ี ๒ ได้ให้

ข้อสรุปตามบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

  ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าท่ี

สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาส่าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมท้ัง

เรื่องของการฝึกงานของนักศึกษา ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

ฯ ได้หารือร่วมกันโดยมีความคิดเห็นว่า ควรจัดในรูปแบบของการขายบัตร

รับประทานอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนจาก “ครัวเจ๊ง้อ” ซึ่งในบัตรจะ

ก่าหนดส่วนลดส่าหรับผู้ซื้อ ส่าหรับส่วนของรายได้ท่ีได้รับส่วนหนึ่งจะหัก

เข้าร้านอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” และอีกส่วนหนึ่งน่าเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิตสมทบเพ่ือเป็นทุนการศึกษา ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และ

ให้ระบุวงเงินในบัตรรับประทานอาหาร รวมท้ังขอหารืออีกครั้งเพ่ือให้ได้

ข้อสรุปโดยจะแจ้งมายังส่านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ

จัดการประชุมนอกรอบเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว 

  กลุ่มที่  ๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัย  โดยพันเอกประเชิญ ไชยกิจ 

ผู้แทนกลุ่มท่ี ๓ ได้ให้ข้อสรุปตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

  ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เมื่อ

คราวประชุมครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ี

ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการด่าเนินงานด้านอาเซียนของ

มหาวิทยาลัย นั้น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้น่าเสนอตอบข้อ

ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างครอบคลุมท้ังหมด  

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนให้กับนักศึกษาหรือผู้สนใจ ซึ่งจะเป็นภาษาระดับพื้นฐานท่ี

สามารถสื่อสารสนทนาเจ้าของภาษาได้ ส่าหรับบุคลากรในการสอนภาษา

ในกลุ่มประเทศอาเซียน   

  ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดท่าเอกสารเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน

เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ การทบทวนบทบาทและพิจารณาแนวทางการ

ด่าเนินงาน และในกรณีของกลุ่มท่ี ๒ เรื่องการหาทุนการศึกษาร่วมกับ 

“ครัวเจ๊ง้อ” ท่ีเห็นชอบให้ด่าเนินการได้ 

 



       ๑๑/

๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

 ๔.๒ การพจิารณากา่หนดกจิกรรมโครงการของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ประจา่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 สรุปเรือ่งนายคมวรเดช เหรียญทอง น่าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การ

พิจารณาก่าหนดกิจกรรมโครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ ท่ีประชุมได้มอบหมายให้หารือร่วมกับ นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ 

ในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับรถโบราณ เช่น การจัดโครงการมอเตอร์โชว์

รถโบราณ เป็นต้น หรือก่าหนดรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมเป็นรูปแบบ

อื่น ๆ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียน

ดีให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา ในการนี้ จึงได้หารือและสรุปว่าการจัด

โครงการดังกล่าวหากใช้งบประมาณในการจัดสูงเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายแล้ว

เหลืองบประมาณน้อยจึงเห็นว่าไม่ควรจะจัด แต่หากได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมากพอสมควรจะน่ากลับมาทบทวนอีก

ครั้งหนึ่ง 

    นายนิ เวศน์  กัณ ไทยราษฎร์  ได้น่าเสนอโครงการจัด

คอนเสิร์ตเพ่ือน่ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษา โดยใช้สถานท่ี

อาคารรักตะกนิษฐ คือการน่าวงดนตรีสุนทราภรณ์  มาแสดงซึ่งจะมี

ค่าใช้จ่ายจ่านวนท้ังสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) หรือ 

การน่าวงพิงค์แพนเตอร์ร่วมกับวง ๓ วิ (วิชัย ปุณญยัน วิรัช อยู่ถาวร วินัย 

พันธุรักษ์) มาแสดงซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ่านวนทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน

เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ท้ังนี้จะต้องหาหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกด้วย 

    ท้ังนี้  ท่ีประชุมเห็นชอบโครงการจัดคอนเสิร์ตเพ่ือจัดหา

ทุนการศึกษา โดยให้พิจาณาในรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 มติ ท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ การก่าหนดกิจกรรมโครงการของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน่าเสนอเพื่อทราบ 

     ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ ก่ าห น ด ก ารป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารส่ ง เสริม กิ จก าร

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  



       ๑๒/

๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๘  วันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘                   

  

 

 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๒(๗)/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

    จึ งน่ า เสน อ ท่ีป ระชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 
             ท่ีประชุมรับทราบ 

  

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

      

   (นางวาสนา  บุณยทัต)                                     (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต)  

     ผู้บันทึกการประชุม                                    กรรมการ

และเลขานุการ               

                                           ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 

    

 

  (นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง) 

      ผู้บันทึกการประชุม 

 

  

     

 


