
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ ๑(๑)/๒๕๕๗ 

วนัพธุที ่๑๘ มถินุายน ๒๕๕๗ 
ณ หอ้งประชมุลขิติ ๑ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

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

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน   

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

กรรมการ  

๓. นายอานนท์  กรุณานนท์ แทน นายคมวรเดช เหรียญ

ทอง 

๔. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ  

๕. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิเรียวกุล กรรมการ 

๖. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ 

๗. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 

๘. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ 

๙. นายประสิทธิ์   อัคคะประชา กรรมการ  

๑๐.  นายรายินเดอร์ซิงห์  สั จ จ เ ท พ

 กรรมการ 

๑๑. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ 

๑๒. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ 

๑๓. นายเดชาธร  สุ ว ร ร ณ แ ส ง 

 กรรมการ 

๑๔.  นายสกุล   จรูญศักดิ์ กรรมการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต ก ร ร ม ก า ร

และเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม    

๑.  พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๒. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จั น ท ร์ เ จ ริ ญ

 อธิการบดี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายงาน

ประกันคุณภาพ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
       ๒/

๗ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ผู้ ช่ วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

๔. นางสาวธนาศิริ  ชะระอ่่า ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๕. นางสาวนันท์ธิญา  ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการ

ภายนอก  

๖. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส่านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๗. นางจันทรา  เลิศอนันต์ เจ้าหน้าที่ส่านักงาน

เลขานุการฯ   

๘. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ   

 

 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

ก่อนวาระการประชุม 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี กล่าว

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ชุดใหม่ พร้อมท้ังได้มอบนโยบายแนวทางการด่าเนินงานต่อ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

    การได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยด่าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๔๗ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ่านวน 

๑ ๕  ค น  ป ระธาน สภ านั ก ศึ ก ษ า  น าย ก อ งค์ ก ารนั ก ศึ ก ษ า  ซึ่ งรวม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ่านวนทั้งสิ้น ๑๗ คน โดยท่ีผ่าน

มาก่าหนดให้มีการจัดประชุมหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือน ซึ่งท่ีประชุมจะมีการ

หารือก่าหนดวันและเวลาในการประชุม และหากมีวาระท่ีต้องพิจารณาหรือ

ด่าเนินการเร่งด่วน        ก็สามารถจะเรียกประชุมได้ ซึ่งในการจัดการ

ประชุมส่านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงาน             ท่ี

รับผิดชอบในการดูแลและอ่านวยความสะดวกในทุกด้าน ส่าหรับการประชุม

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกครั้งท่ีผ่านมามหาวิทยาลัย

จะมอบหมายผู้แทนอธิการบดี ได้แก่รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว        ท่ี

ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงและรับ



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
       ๓/

๗ 

 ฟังข้อคิดเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังน่าเสนอผู้บริหารเพ่ือ

รับทราบต่อไป และในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยในชุดนี้ จะมอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายนามดังนี้  

     ๑.  ดร. สวงค์ บุญปลูก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

     ๒.  นางสาวธนาศิริ ชะระอ่่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ 

     ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

     ๔.  นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

กิจการภายนอก 

    ท้ังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี 

มอบหมายให้รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายงาน

ประกันคุณภาพ เป็นประธานท่ีประชุมเพ่ือด่าเนินการในระเบียบวาระ         

ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑  กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 

          สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์เท้ือน  ทองแก้ว ประธานท่ีประชุมแจ้ง

ท่ีประชุมทราบเรื่อง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด่าเนินการสรรหา

และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ่านวน ๑๕ คน ท่ีมีคุณสมบัติตาม

พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . ๒๕๔๗  และ ข้ อบั งคับ

มห าวิทยาลั ยราช ภัฏสวน ดุ สิต  ว่ าด้ วยกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ใน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  นั้น 

  ใ น ก า ร นี้  ก ฎ  ระเบี ย บ  แ ล ะข้ อ บั งคั บ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย           ท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบและ

หน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตาม

พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามมาตรา ๒๕ 

ก่าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งมีคณ ะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภา

นักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ่านวนหนึ่ง 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา 

มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กฎหมาย 

การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
       ๔/

๗ 

 การศาสน า ศิ ลปะและวัฒ น ธรรม  และด้ าน อื่ น  ๆ  ตาม ท่ี สภา

มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ่านวนนี้แต่งต้ังจากบุคคลในพ้ืนท่ีบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

  มาตรา ๒๖ ก่ าหนดให้คณ ะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ี ๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค่าปรึกษาและข้อเสนอแนะ

แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย               

๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๓) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความ

เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง

สัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

    

  จึ งน่ า เส น อ ท่ี ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารส่ ง เส ริ ม กิ จ ก าร

มห าวิทยาลั ย เพ่ื อทราบ  กฎ  ระเบี ยบ  และข้ อบั งคั บ ท่ี เกี่ ยวข้ องกั บ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบยีบวาระที ่๒ การพจิารณาเลือกประธานคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการ

มหาวิทยาลยั 

 

 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์เท้ือน  ทองแก้ว ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ี

ประชุมทราบเรื่อง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ตามท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๕

(๒๖)/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเลือกบุคคลตามบัญชี

รายชื่อ จ่านวน ๑๕ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย และจัดล่าดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อท่ีเหลือเพ่ือขึ้น

บัญชีรายชื่อส่ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ นั้น 

 ในการนี้  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขอความ

ยินยอมจากบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
       ๕/

๗ 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง  

 ๒. นายคมวรเดช  เหรียญทอง  

 ๓. นางณชนก  แซ่อึ้ง  

 ๔. ดร.ประยุทธ์  สวัสดิเรียวกุล  

 ๕. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์  

 ๖. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์  

 ๗. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์  

 ๘. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์  

  ๙. นายประสิทธิ์  อัคคะประชา  

 ๑๐.  น า ย ร า ยิ น เด อ ร์

ซิงห์  สัจจเทพ  

 ๑๑.  นายตลับ   เพชร

รัตน์  

 ๑๒.  นายสุรพงษ์  วงศ์

พลับ  

 ๑๓.  น า ย กิ ต ติ ศั ก ดิ์  

กาญจนครุฑ  

 ๑๔.  พัน เอกประเชิ ญ  

ไชยกิจ  

 ๑๕.  ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต  

 

 จึงน่ า เสนอท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นบุคคลภายนอก

คนหนึ่งเป็นประธาน และให้ประธานเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก         

สองคน เป็นรองประธาน และเลขานุการ อย่างละหนึ่งคนตามล่าดับ 

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็น

บุคคลภายนอก จ่านวน ๓ คน เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เลือกคนหนึ่งเป็นประธาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน 

สุกปลั่ง      พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ และนายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ์ ท้ังนี้ มีผู้

ถูกเสนอช่ือจ่านวน ๒ คน สละสิทธิ์ ได้แก่ พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ และนาย

เจษฎา  เดชสกุลฤทธิ์ จึงคงเหลือผู้ ท่ีถูกเสนอเพ่ือด่ารงต่าแหน่งประธาน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ่านวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  
 ท่ีประชุมพิจารณาการลงมติโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การ



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
       ๖/

๗ 

 ลงมติข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยท่ีประชุมมีมติให้ออกเสียง

ลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดย

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท่าโดยเปิดเผย และกรรมการท่ีอยู่ในท่ี

ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังหมด ๑๔ คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ด่ารงต่าแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานฯ เลือก พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ 

เป็นรองประธานฯ และเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต เป็น

เลขานุการฯ  

 
   มติ ท่ีประชุมมีมติ เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุก

ปลั่ง ด่ารงต่าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ

ประธานฯ เลือก พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ เป็นรองประธานฯ และเลือกผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เชาวลิต เป็นเลขานุการฯ  

 

  รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว กล่าวแสดงความยินดีและมอบให้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ท่าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ด่าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๓ การหารอืเรือ่งก่าหนดการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิ

กิจการมหาวิทยาลยั 

 

 สรุปเรือ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องก่าหนดการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

   เพ่ือให้การด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอหารือท่ี

ประชุมในการพิจารณาก่าหนดวันและเวลา ของการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการจะได้ด่าเนินการจัดท่า

ปฏิทินการประชุมต่อไป 

   จึ งน่ า เส น อ ท่ี ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารส่ ง เส ริ ม กิ จ ก าร

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หารือเรื่องก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 กล่าวเพิ่มเติม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

       

๗/๗ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการ

ส่ ง เสริมกิ จก ารม ห าวิท ยาลั ย  ก ล่ าวข อบ คุ ณ และรู้ สึ ก ยิ น ดี ท่ี

คณะกรรมการฯ ชุดเดิมบางท่านอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้  เพราะการ

ด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้องมีการพัฒนา

และต่อยอดการด่าเนินงาน ดังนั้นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ รวมถึงความรู้

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของคณะกรรมการแต่ละท่านจะน่าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายตามบทบาทหน้าท่ี         การด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอหารือท่ีประชุมเรื่องก่าหนดการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมเห็นชอบก่าหนดให้มีการประชุมหนึ่งเดือน

เว้นหนึ่งเดือน ในทุกวันพฤหัสบดี      ท่ีสามของเดือน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ 

น. และหากมีวาระเร่งด่วนสามารถนัดประชุมเฉพาะกิจได้ และเนื่องจาก        

แนวทางการด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรมี

ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้

เชิญผู้แทนของมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัย และข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวาง

แผนการด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ

ส่าหรับในส่วนของคณะกรรมการโดยต่าแหน่งได้แก่ นายกองค์การ

นักศึกษาและประธานสภานักศึกษา ขอให้มีส่วนร่วมในการน่าเสนอข้อมูล

หรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่อท่ีประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการได้ร่วม

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 ท้ังนี้  ท่ีประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการ เตรียมสรุปผลการ

ด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดเก่าแจกท่ี

ประชุม และเรียนเชิญผู้แทนของมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้องในการให้

ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย และข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา โดย

ก่าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒

(๒)/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

 

   มติ ท่ีประชุมมีมติ ก่าหนดให้มีการประชุมหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือน 

ในทุกวันพฤหัสบดีท่ีสามของเดือน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
       ๘/

๗ 

          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน่าเสนอ

ท่ีประชุมเรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสาระส่าคัญดังนี้ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพในการจัด

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

ท่ัวประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยท่ัว

ประเทศ นั้น  

   ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญประธานและ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า จ่านวนไม่

เกิน ๕ คน เข้าร่วมประชุมในวันท่ี ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศิ

วาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยก่าหนด

ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ท้ังนี้ ขอให้ส่งแบบ

ตอบรับภายในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ หรือแจ้งรายชื่อทางโทรสาร

ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และน่าค่าลงทะเบียนมาช่าระหน้างาน  

   จึงน่าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ จัดโดย มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏบุรีรัมย ์

  

 การพิจารณา  เนื่องจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย รองประธาน และเลขานุการรวมท้ังคณะกรรมการท่านอื่น ๆ 

ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ท่ีประชุมเสนอผู้ท่ีเหมาะสม

ในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายคมวรเดช เหรียญทอง เนื่องจากด่ารง

ต่าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มาแล้วถึง ๓ วาระ จึง

น่าจะเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประชุมได้ ท้ังนี้ 

ท่ีประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานต่อไป 

  

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  

 

                ๕.๑ การนา่เสนอขอ้มลูพื้นฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสิต  

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

       

๙/๗ 

           สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น่าเสนอท่ีประชุมทราบ เรื่อง 

ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยมีรายละเอียด

สรุปได้ ดังนี้ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดต้ังศูนย์การศึกษานอก

ท่ีต้ัง ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนั้นในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดหาทุนการศึกษา จึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ่ง อาทิ การจัดกิจกรรมท่ีเน้น

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือให้นักศึกษาได้ เห็น

ความส่าคัญของการได้รับทุนการศึกษา และเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

มากย่ิงขึ้น  

 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

              ๕.๒  ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการ

มหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป                    ครัง้ที ่๒(๒)/๒๕๕๗  

 

          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานแจ้งท่ี

ประชุมทราบเรื่อง ก่าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๒(๒)/๒๕๕๗ ในวัน

พฤหัสบดีท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

ลิขิต ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

     จึงน่าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้ง

ต่อไป ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  

 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

      

    (นางวาสนา  บุณยทัต)           (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ 

ดร. อุทิศ เชาวลิต)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

       

๑๐/๗ 

      ผู้บันทึกการประชุม                        

กรรมการและเลขานุการ               

                                                 ผู้ตรวจ

รายงานการประชุม 

 

     
(นางไพลิน วัฒนา

ศรีโรจน์) 

ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 


