
 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 

ครัง้ที่ ๒(๗)/๒๕๕๘ 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๙ มนีาคม ๒๕๕๘ 

ณ หอ้งประชมุลขิติ ๑ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน  

๒. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ

  

๓. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ  

๔. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๕. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ  

๖. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ 

๗. นายประสิทธิ์   อัคคะประชา กรรมการ 

๘. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ   

๙. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ     

๑๐. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ   

๑๑. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ 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.  พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ ร อ ง

ประธานกรรมการ   

๒. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ   

๓. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ 

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค ผู้ติดตามนาย

ประสิทธิ์ อัคคะประชา 

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

 



       ๒/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

๓. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๔. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ  

๕. นางสาวจินต์ทิพา  สุประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 

เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๔๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ สรปุประเดน็ส าคญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนดสุิต  

  ครัง้ที ่๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และ 

  ครัง้ที ่๒(๓๖)/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑(๓๕)/

๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม 

๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘     สภา

มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบเรื่องต่าง 

ๆ   

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัย เ พ่ือทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑(๓๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม 

๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒(๓๖)/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘      

 



       ๓/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๑.๒ การตรวจเยี่ยมการด าเนนิงานของศนูย์การศกึษานอกที่ตัง้ 

ตรงั 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การตรวจเยี่ยม

การด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง โดยมีรายละเอียดสรุปได้

ดังนี้ 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยศูนย์การศึกษา

นอกท่ีต้ัง ตรัง ได้เชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 

เมื่อวันท่ี ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรังได้

ด าเนินการด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่

สังคม และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหลักสูตรท่ีด าเนินการเรียนการ

สอน จ านวน ๓ หลักสูตร ๕ สาขาวิชา ภายใต้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ๒ 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริหาร 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ และสาขาท่ีนอกเหนือจากอัต

ลักษณ์ ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนของการบริหารจัดการ

ภายในศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง อยู่ในการก ากับดูแลของรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา โดยมี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง   ศู น ย์

การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง มีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน  และในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ยังได้รับ

ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือมาก าหนดลักษณะเด่นของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้เป็น

จุดเน้นท่ีสามารถสร้างบัณฑิตแต่ละสาขาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และ

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ 

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา

นอกท่ีต้ัง ตรัง 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 



       ๔/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

 
         สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

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 ๑(๖)/๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

    ๑. หน้า ๕/๙ ย่อหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๒ “ท้ังรายวิชาท่ัวไป 

และรายวิชาเลือกเสรี ...” แก้ไขเป็น “ท้ังรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชา

เลือกเสรี ...” 

     

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ การจดัโครงการจ าหนา่ยอาหาร “ครวัเจง๊้อ” เพื่อสนับสนนุ

ทุนการศึกษาแกน่ักศกึษา   ทีข่าดแคลนทนุทรัพย์           

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้ง ท่ีประชุมทราบเรื่อง  การจัด

โครงการจ าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๑(๖)/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้

ให้ข้อสรุปตามบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ โดยสนับสนุนให้มี

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมท้ังเรื่องของการ

ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ 

ได้หารือร่วมกันโดยมีแนวคิดว่า ควรจัดโครงการจ าหน่ายบัตรรับประทาน

อาหาร โดยได้รับการสนับสนุนจาก “ครัวเจ๊ง้อ” ซึ่งจะก าหนดส่วนลด

ส าหรับผู้ซื้ อ  ส าหรับส่วนของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ ายจะน า เข้า

มหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการรวมท้ังขอหารืออีกครั้งในการ

ประชุมครั้งต่อไป   



       ๕/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

  ในการนี้  นายคมวรเดช เหรียญทอง  แจ้งท่ีประชุมว่า

เนื่องจากนางณชนก แซ่อึ้ง ไม่สามารถมาประชุมได ้จึงขอน าเรื่องดังกล่าว

ไปปรึกษาเพื่อหาข้อสรุปและจะน าเสนอในท่ีประชุมครั้งต่อไป 

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยนอกรอบ เพ่ือหาข้อสรุปและเตรียมด าเนินการ โดยน าเสนอใน

การประชุมครั้งต่อไป 

 ๒. การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ขอให้เพ่ิมชื่อคณะกรรมการสองท่าน คือ นายสุรพงษ์ 

วงศ์พลับ และ ดร. ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล 

 ๓. ควรก าหนดเงื่อนไขในการใช้บัตรรับประทานอาหาร โดยระบุว่า 

ใช้ได้เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ๔. ท่ีประชุมเห็นชอบให้ใช้ชื่อโครงการเป็น “โครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” 

ขอร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์” 

 ๕. ควรระวังการปลอมแปลงบัตรรับประทานอาหาร โดยท่ีประชุม

เสนอให้มีบาร์โค๊ต หรือ วิธีการอื่น ๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน รวมท้ังควรน า

ประสบการณ์ท่ีผ่านมาปรับใช้ 

 ๖. ท่ีประชุมมีการปรับแก้ไข (ร่าง) “โครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วม

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์” โดยน าเข้าเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบในการประชุมครั้ง

ต่อไป 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการแจ้งความประสงค์ในการสนับสนุนไว้เบื้องต้น คือ 

 ๑.  นายประสิทธิ์ อัคคะประชา ประสงค์จองบัตรรับประทานอาหาร

จ านวน ๒๐ ใบ 

 ๒. ดร. ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล ประสงค์บริจาคเงินจ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

(ห้าพันบาทถ้วน)  

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การจัดโครงการจ าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือ

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์    

          

 ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 



       ๖/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

 

               ๔.๑ โครงการจดัคอนเสริ์ตการกศุลเพื่อน ารายไดส้นบัสนนุ

ทุนการศึกษาแกน่ักศกึษา            ทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

 
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน าเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาเรื่อง โครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน ารายได้

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมี

สาระส าคัญดังนี้ 

  เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๑(๖)/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ มกราคม 

๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้การก าหนดรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมเป็นรูปแบบ

อื่น ๆ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียน

ดีให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยนายนิเวศน์ กัณไทยราษฎร์ ได้น าเสนอ

โครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็น

ทุนการศึกษา โดยใช้สถานท่ีอาคารรักตะกนิษฐ คือการน าวงดนตรีสุนทรา

ภรณ์ มาแสดงซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายจ านวนท้ังสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน

สามหมื่นบาทถ้วน) หรือ การน าวงพิงค์แพนเตอร์ร่วมกับวง ๓ วิ (วิชัย 

ปุณญยัน, วิรัช อยู่ถาวร, วินัย พันธุรักษ์) มาแสดงซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวน

ท้ังสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ท้ังนี้จะต้องหา

หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกด้วย ท่ีประชุมเห็นชอบโครงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์โดยให้พิจาณาในรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป 

  ในการนี้ นายนิเวศน์ กัณไทยราษฎร์ ได้กล่าวถึงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศลว่า ควรขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายหลัก เช่น บริษัท ซีพีออล จ ากัด ส าหรับรูปแบบของการสนับสนุน

อาจอยู่ในรูปแบบของการบริจาคส าหรับการขึ้นร้องเพลงในแต่ละเพลงโดย

การเชิญบุคคลส าคัญมาร่วมขับร้องเพลง  นอกจากนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบ

ของการจัดประกวดร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์ และขอถ้วยรางวัลจาก

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ซึ่งลงนามโดยนายกสมาคม (ปัจจุบันคือ สุ

เทพ วงศ์ก าแหง ศิลปินแห่งชาติ) ในการนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม

ด าเนินการจัดท าหนังสือขอการสนับสนุนไปยังหน่วยงานดังกล่าว 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมได้มอบหมายนายกองค์การบริหารนักศึกษา 

และ ประธานสภานักศึกษาไปร่วมกันหารือกับเพ่ือนนักศึกษาเกี่ยวกับการ

จัดงานดังกล่าว อีกท้ังนักศึกษายังสามารถท่ีจะน าเสนอวงดนตรีคณะอื่นท่ี

น่าสนใจเพ่ือมาน าเสนอในท่ีประชุมครั้งต่อไปได้ ในการนี้ นักศึกษาได้



       ๗/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

น าเสนอวงดนตรีของมหาวิทยาลัย คือ วง Coffee Cake Band ซึ่งอาจจะ

สามารถแสดงร่วมกับสุนทราภรณ์ได้  

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรก าหนดจ านวนเงินในการขอความสนับสนุนไว้ในโครงการ

     ๒. ควรต้ังเป้าหมายในการจ าหน่ายบัตร เข้าชม

คอนเสิร์ตการกุศล 

 ๓. ท่ีประชุมมีการปรับแก้ไข (ร่าง) โครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 ๔. เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว ควรเชิญ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม คือ ส านัก

กิจการพิเศษ ส านักกิจการนักศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 

       ท้ังนี้ ในการขออนุมติโครงการดังกล่าว ควรด าเนินการ

ภายหลังโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

 มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ ในการจัดโครงจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน า

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 

  ๕.๑ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

    สยามบรมราชกุมารี 

 
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน าเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือทราบเรื่อง พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 

    ในมหาวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน กองพัฒนา

นักศึกษา จึงได้ก าหนดจัดพิธีเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เฉลิมพระ

เกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา “๖๐ พรรษา ปวง

ประชาสดุดี สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ในวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มีนาคม 



       ๘/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

๒๕๕๘          ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงขอ

เรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพและ

ตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘ รูป ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเทศน์

มหาชาติเวสสันดรชาดกฯ ตามก าหนดการดังแนบ 

    ในการนี้ นายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภา

นักศึกษา แจ้งท่ีประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ว่า 

เจ้าภาพจะถวายพระกัณฑ์เทศน์ องค์ละ ๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าได้รับเงินท าบุญ

มากกว่านั้น พระกัณฑ์เทศน์จะมอบกลับมาเป็นทุนการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ท้ังนี้ ท่ีประชุมรับ

เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ท่ี ๘ กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา แสดงโดย พระราชวิสุทธิ

ดิลก วัดสามพระยา วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ 

อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้

แจ้งความประสงค์ท่ีจะมาร่วมในพิธีพิธีเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เฉลิม

พระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา “๖๐ พรรษา ปวง

ประชาสดุดี  สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ” โดยมอบหมายให้ฝ่าย

เลขานุการด าเนินการจองท่ีจอดรถ พร้อมกันนี้ได้มอบปัจจัยถวายกัณฑ์

เทศน์ไว้เบื้องต้น ดังนี้  

     ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง จ านวน ๑,๐๐๐ 

บาท 

     ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต จ านวน 

๑,๐๐๐ บาท 

     ๓. นางเฉลิมศรี สิงหะพันธ์ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

     ๔. นายรายินเดอร์ซิงห์ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

     ๕. นายตลับ เพชรรัตน์ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

     อนึ่ง ดร. ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล และครอบครัวได้ร่วม

เป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ท่ี ๙ กัณฑ์มัทรี  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  

    

 

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
             ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 



       ๙/๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๗)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘                   

  

  ๖.๑ ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการส่ ง เ สริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๓(๘)/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 
             ท่ีประชุมรับทราบ 

  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๑๐ น. 

 

 

      

   (นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง)                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อุทิศ เชาวลิต) 

      ผู้บันทึกการประชุม                                                  กรรมการและ

เลขานุการ 

              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

    

   (นางวาสนา  บุณยทัต) 

     ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

  

     

 


