
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ ๔(๔)/๒๕๕๗ 

วนัพธุที ่๘ ตลุาคม 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. นายญาณพัทธ์  ต่ายค า แทน นาย

เดชาธร สุวรรณแสง 

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 

 

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

 



       ๒/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๒. นายชัยวัฒน์  สมรส กองพัฒนานักศึกษา 

๓. นางสาวยุพาพิน  พรไชยะ กองพัฒนา

นักศึกษา 

๔. นางสาวแก้วตา  สมิตินันทน์ ส านักกิจการ

พิเศษ  

๕. นายฐิติพัฏฐ์  เพชรสมร ส านักกิจการพิเศษ 

๖. นางสาวอลิศ  พันธ์พรสม ประชาสัมพันธ์ 

๗. กัปตันสมบัติ  มัดกาฑ์รัน เจษฎาเทคนิคมิวเซียม 

๘. คุณชนัญ  ยุวบูรณ์ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม 

๙. คุณวิฑูรย์  รักปลอดภัย เจษฎาเทคนิคมิวเซียม 

๑๐.  คุณณัฐกานต์  สงวนชาติศรไกร

 เจษฎาเทคนิคมิวเซียม  

๑๑.  คุณหทัยทิพย์  นิลพงษ์ เจษฎา

เทคนิคมิวเซียม 

๑๒.  คุณวาสนา  พ่ึงคล้าย เจษฎาเทคนิคมิว

เซียม 

๑๓.  นายโชคลาภ  เซ็งแซ่ แทน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์          

 นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๑๔.  นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้า

ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๕.  นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ 

๑๖.  นางจันทรา  เลิศอนันต์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

เริ่มประชมุ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 



       ๓/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

               ๑.๑ ก าหนดการจดังาน “วนัวาน วนันี ้เพือ่สดดุรี้อยปคีุณหญงิ

กระจา่งศร ีรกัตะกนษิฐ” 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการจัด

งาน “วันวาน วันนี้ เพ่ือสดุดีร้อยปีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดงานครบรอบ ๑๐๐ 

ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ปูชนียาจารย์ ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์ค

หกรรมศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือแสดงกตัญญุตากตเวทิตาแด่ผู้มีคุณูปการสูงยิ่ง  

ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึง

ก าหนดให้มีการจัดงาน “วันวาน วันนี้  เพ่ือสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี 

รักตะกนิษฐ” ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ 

น.          ณ  อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่ ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วม

ในการจัดงานดังกล่าว โดยท่ีประชุมให้การสนับสนุนซุ้มอาหารจาก 

“ครัวเจ๊ง้อ” จ านวน ๑ ซุ้ม  (ในล าดับท่ี ๓๓) ซึ่ งมี เมนูอาหาร ได้แก่ 

กระเพาะปลาน้ าแดง และ เส้นหมี่ผักกระเฉด ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ  

ได้ประสานไปยังส านักกิจการพิเศษในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดสถานท่ี

น าเสนอข้อมูลและแผนผังการจัดงานดังกล่าวต่อท่ีประชุม 

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการจัดงาน “วันวาน วันนี้ เพ่ือสดุดีร้อยปี 

คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

       ๑.๒  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัย

ประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ      เรือ่งหลักเกณฑ ์และวธิกีาร

ไดม้าซึง่กรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ  

แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 

 

         สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง  ประกาศ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  



       ๔/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

    ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗ 

วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อ

วัน ท่ี  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนั้ น  เพ่ือให้ได้มาซึ่ งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้

ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่ งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งท่ีว่าง ประกาศ ณ วันท่ี ๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น 

    ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์

เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบุคคลละไม่เกิน ๒ รายชื่อ โดยมีก าหนดระยะเวลาใน

การเสนอชื่อ ต้ังแต่วันท่ี ๓ ตุลาคม - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-

๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ             โดยเสนอชื่อพร้อมประวัติไปท่ี 

ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานอธิการบดี 

      

  ท่ีประชุมรับทราบ 

    

            ๑.๓ การแสดงความยินดีในโอกาส พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 

   ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

 

        สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การแสดงความ

ยินดีในโอกาส พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งต้ังสมาชิก

สภาปฏิรูปแห่งชาติ  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามท่ี ประกาศแต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศ

ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช

โองการโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 

๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ นั้น ในการนี้ จึงขอแสดงความยินดีแก่ พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 

ได้รับการโปรดเกล้าแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ในครั้งนี้ด้วย 

   

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การแสดงความยินดีในโอกาส พลเอกจิระ โกมุท

พงศ์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 



       ๕/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

 

   ท่ีประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 

 

         สรุปเรื่อง   ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงาน

การประชุม  

 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

    ๑.  หน้า ๖/๑๐ นายนิเวศน์ “กัณไทยราษฎร์” แก้ไขเป็น 

นายนิเวศน์ “กันไทยราษฎร์” 

    ๒.  หน้า ๘/๑๐ “คอลัมภ์” แก้ไขเป็น “คอลัมน์” 

    ๓.  หน้า ๙/๑๐ “วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น 

“วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗”      

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ การจดัท าสารคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การจัดท าสาร

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งท่ี ๓(๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมให้

ความเห็นชอบ การจัดท าสารคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือข่าวประจ าเดือนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ด าเนินการจัดท าโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ นั้น   ในการนี้ ประธานฯ จึง

ได้เรียนปรึกษารองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในเบื้องต้น และ

ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ 

สามารถจัดส่งข้อมูล ข่าวสารหรือบทความท่ีต้องการเผยแพร่ หรือบท

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในคอลัมน์ กว่าจะถึง

วันนี้ มี เคล็ดลับ  โดยจัดส่ งได้ ท่ีฝ่ าย เลขานุการ เพ่ื อส่ งต่อให้ฝ่ าย

ประชาสัมพันธ์ด าเนินการต่อไป โดยจะเริ่มด าเนินการในฉบับเดือน

มกราคม ๒๕๕๘  

   

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงาน

การประชุม 

 



       ๖/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การจัดท าสารคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

   

 ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

               ๔.๑ (ร่าง) โครงการ “ไมโครคารพ์าเหรด ๕ ธนัวามหาราช”  

 

    ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี          ๓(๓)/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ท่ี

ประชุมได้มีมติเข้าร่วมโครงการ “ไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ        

๕ ธันวามหาราช” โดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมร่วมกับ กองทัพบก และ การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดี 

และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระองค์ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณีย

กิจเพ่ือประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วย          พระวิริยอุตสาหะเสมอมา และเพ่ือ

แสดงความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรในชาติ ตลอดจนน ารายได้

ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับทุนการศึกษาและสามารถศึกษาต่อจน

ส าเร็จการศึกษาและเป็นก าลังท่ีส าคัญของชาติในอนาคตต่อไป 

  

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) โครงการ “ไมโครคาร์พาเหรด ๕ ธันวา

มหาราช”  

 

 ท้ังนี้ นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ พร้อมคณะท างานจากเจษฎาเทคนิคมิว

เซียม ได้น าเสนอข้อมูลพร้อมรายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือให้ท่ีประชุม

ร่วมกันพิจารณา   

 

       การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.  เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ จึงไม่เหมาะสมในการรับบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ ซึ่งแผน

กิจกรรมการจัดงานดังกล่าว จะมีการรับเงินบริจาค จึงได้น าเรียนหารือ

ร่วมกับกองทัพบก และส านักพระราชวัง เรียบร้อยแล้วและได้รับการตอบ

         สรปุเรือ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน าเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง (ร่าง) โครงการ “ไมโครคาร์พาเหรด ๕ ธันวา

มหาราช” โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



       ๗/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

กลับว่าในการด าเนินการโครงการดังกล่าวโดยมีการรับบริจาคนั้นไม่

เหมาะสม ซึ่ งหากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะยัง

ด าเนินการต่อเห็นควรให้เลื่อนไปจัดในวันอื่นแทนจะมีความเหมาะสมกว่า 

ท้ังนี้ กิจกรรมไมโครคาร์พาเหรด ๕ ธันวามหาราช เจษฎาเทคนิคมิวเซียม 

ในฐานะคณะผู้จัดการโครงการฯ จะยังคงด าเนินการกิจกรรมต่อไปโดยไม่

มีการรับเงินบริจาค  

 ๒.  มหาวิทยาลัยควรจัดนักศึกษาเข้าร่วมงาน “ไมโครคาร์พาเหรด ๕ 

ธันวามหาราช” ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  

 ๓.  ควรพิจารณาก าหนดรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม ในการ

จัดหาทุนการศึกษาเป็นรูปแบบอื่น ๆ  

 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายให้นายคมวรเดช เหรียญทอง หารือร่วมกับ 

นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ในการ           จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับรถโบราณ 

เช่น การจัดโครงการมอเตอร์โชว์รถโบราณ เป็นต้น โดยให้น าเสนอการ

ประชุม ครั้งต่อไป  

 รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

จะด าเนินโครงการไมโครคาร์พาเหรด โดยรายได้จะมอบเป็นทุนการศึกษา

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั้น เป็นโครงการท่ีดีและมี

ประโยชน์  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรก าหนด

ระยะเวลา ส าหรับความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมมิใช่แต่เฉพาะความคุ้มค่า

ทางด้านเงินสนับสนุน ท่ีจะได้รับเท่านั้น  แต่รวมถึงความคุ้มค่าทาง

ประสบการณ์ท่ีนักศึกษาจะได้รับด้วย    

 มติ ท่ีประชุม รับทราบ การจัดโครงการ “ไมโครคาร์พาเหรด ๕ ธันวา

มหาราช” จัดโดย เจษฎาเทคนิค           มิวเซียม และให้ความเห็นชอบ

เบื้องต้น ในการพิจารณาก าหนดรูปแบบของโครงการรถไมโครคาร์ หรือ

กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาในรูปแบบอื่น เพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้ง

ต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 

  ๕.๑ การประชุมประชาคมสวนดุสิต เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

สร้างสรรค์ 

   สวนดุสิต สู่ความเป็นเลิศ” 

 



       ๘/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

 สรุปเรือ่งประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การประชุม

ประชาคมสวนดุสิต เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์สวนดุสิตสู่ความ

เป็นเลิศ” โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีหนั งสือเชิญ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการประชุมประชาคม

สวนดุสิต เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์สวนดุสิตสู่ความ   เป็นเลิศ” 

เพ่ือสื่อสารการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงท่ีผ่านมา และแนวทาง

การพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ในวันพุธ

ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ  

   ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีตอบ

รับเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุ ทิศ เชาวลิต ดร. ประยุทธ์          

สวัสดิ์เรียวกุล  และนายสุรพงษ์ วงศ์พลับ 

 

   จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การประชุมประชาคมสวนดุสิต เรื่อง “ร่วมคิด ร่วม

ท า ร่วมสร้างสรรค์สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ” 

  

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

 สรุปเรือ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๕(๕)/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
         ท่ีประชุมรับทราบ 



       ๙/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๗  วันที่ ๘ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗                   

  

 

 

      

  (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)             ( ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต)  

      ผู้บันทึกการประชุม                      

กรรมการและเลขานุการ               

                                                ผู้ตรวจ

รายงานการประชุม 

    

 

 

 (นางวาสนา  บุณยทัต) 

    ผู้บันทึกการประชุม 


