
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ ๓(๘)/๒๕๕๘ 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ หอ้งประชมุลขิติ ๑ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน  

๒. นายโสฬส  หิปปายน แทน นายคมวรเดช เหรียญ

ทอง 

๓. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ  

๔. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๕. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ 

๖. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 

๗. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ 

๘. พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค แทน นายประสิทธิ์ อัคคะ

ประชา   

๙. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ   

๑๐. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ     

๑๑. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ  

๑๒. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 

๑๓. นายเดชาธร   สุ ว ร ร ณ แ ส ง

 กรรมการ 

๑๔. นายภาสกร  พลเยี่ยม กรรมการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ

และเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)    

๑.  พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ ร อ ง

ประธานกรรมการ   

๒. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ   

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวธนาศิริ  ชะระอ่่า ผู้แทน

อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    

๒. นางสาวอลิศ  พันธ์พรสม เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

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

 



       ๒/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

๓. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส่านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๔. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ  

๕. นางสาวจินต์ทิพา  สุประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส่านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 

เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ ขอเชญิเฝา้รบัเสดจ็พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี 

  พระวรราชาทนิดัดามาต ุในโอกาสเสดจ็มาทรงเปดิงาน  

  ครบเครือ่งเรื่องการเรือน ครัง้ที่ ๕ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ขอเชิญเฝ้ารับ

เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ใน

โอกาสเสด็จมาทรงเปิดงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งท่ี ๕ โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ด้วยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัด

งานนวัตกรรมอาหารและ    คหกรรมศาสตร์ “ครบเครื่องเรื่องการเรือน 

ครั้งท่ี ๕” ในวันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 

๑-๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา-    ทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงาน  ซึ่ง

โรงเรียนการเรือนมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตาม  

อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้านอาหาร เสริมสร้างการพัฒนาและเผยแพร่องค์

ความรู้ รวมท้ังนวัตกรรมท่ีได้จากการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมท้ังผลงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของโรงเรียนการเรือน ๔ หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตร

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตร

โภชนาการและการประกอบอาหาร ท่ีมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย

อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



       ๓/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

เฝ้ารับเสด็จพระเจ้า    วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

มาตุ ในโอกาสเสด็จมาทรงเปิดงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕   

 ในการนี้ นางณชนก แซ่อึ้ง จะเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ รวมท้ังยังจะน่าอาหารจาก 

“ครัวเจ๊ง๊อ” มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 

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

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก่าหนดการเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จมาทรงเปิดงาน ครบ

เครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๑.๒ สรปุประเดน็สา่คญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนดสุิต  

  ครัง้ที ่๓(๓๗)/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๕๘ และ 

  ครัง้ที ่๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘      

      

 สรุปเรือ่งประธานที่ประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็นส่าคัญ

จากการประชุมสภาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๓(๓๗)/๒๕๕๘ เมื่อ

วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี ๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๓(๓๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๔(๓๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบในเรื่อง

ต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 

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

มหาวิทยาลัย เพ่ื อทราบ  สรุปประเด็นส่ าคัญ จากการประชุ มสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๓(๓๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๔(๓๘)/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๑.๓ โครงการจดัสรา้งเหรียญบูชา หลวงพอ่เกษม เขมโก  



       ๔/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

  รุน่มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม. สวนดสุติ 

๕๘) 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง โครงการ

จัดสร้างเหรียญบูชา หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม. สวนดุสิต ๕๘) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ในวาระท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ด่าเนินงานศูนย์

การศึกษานอกสถานที่ต้ังล่าปางแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จังหวัดล่าปางเดิมนั้น จึงได้ท่าโครงการจัดสร้างเหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม 

เขมโก รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.สวนดุสิต ๕๘) 

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จัดหารายได้เพ่ือน่าไปพัฒนาการเรียน การสอน และ

เป็นทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล่าปาง  

  ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  ร่วมสั่ งจองเห รียญ บูช าห ลวงพ่อเกษ ม เขมโก รุ่ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม. สวนดุสิต ๕๘) โดยแบ่งเป็น 

๔ แบบ คือ 

  ๑. เหรียญทองค่า จ่านวน  ๒๙

 เหรียญ จัดบูชาเหรียญละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. เหรียญเงิน จ่านวน ๔๙๙ เหรียญ จัดบูชา

เหรียญละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ๓. เหรียญนวโลหะ จ่านวน     ๓,๙๙๙

 เหรียญ จัดบูชาเหรียญละ   ๒,๐๐๐ บาท 

  ๔. เหรียญนวสีแดง จ่านวน     ๔,๙๙๙

 เหรียญ จัดบูชาเหรียญละ      ๕๐๐ บาท 

 

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

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โครงการจัดสร้างเหรียญบูชา หลวงพ่อเกษม เขม

โก รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม. สวนดุสิต ๕๘) 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
         สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 



       ๕/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท่ารายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน่าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงาน

การประชุม 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๖)/๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข หน้า ๔/๗ วาระที่ 

๔.๑ สรุปเรื่อง ย่อหน้าท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๓ “นายนิเวศน์ กัณไทยราษฎร์” แก้ไข

เป็น “นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์” 

 

    เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง มีภารกิจท่ีต้อง

เดินทางไปต่างประเทศ จึงมอบหมาย ให้พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ เป็นประธาน

ด่าเนินการประชุม ด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

     

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ (ร่าง) โครงการจ่าหนา่ยอาหาร “ครวัเจง๊้อ” เพื่อสนับสนนุ

ทุนการศึกษา 

  แกน่กัศกึษาที่ขาดแคลนทนุทรพัย ์          

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุม เรื่อง (ร่าง) โครงการ

จ่าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย ์โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี ๒(๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุม

พิจารณา (ร่าง) โครงการจ่าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นั กศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  โดย ท่ีประชุมมี

ข้อเสนอแนะให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นวาระพิเศษ เพ่ือหาข้อสรุปในโครงการ

ดังกล่าว และน่าเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนั้น  

  ในการนี้  คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปเมื่อวันท่ี 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ร้านอาหาร ครัวเจ๊ง้อ 

สาขาสี่พระยา โดยมีสาระส่าคัญ ดังนี้    

  ๑. ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) โครงการ“ครัวเจ๊ง้อ” 

ขอร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ี



       ๖/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ และน่าส่งผู้บริหารบริษัท  ครัวเจ๊ง้อ จ่ากัด เพ่ือ

พิจารณารายละเอียดอีกครั้ง 

  ๒. ก่าหนดจัดงานแถลงข่าว จะขอหารือท่ีประชุมเพ่ือ

ก่าหนดวัน  เวลาและสถาน ท่ี  อีกครั้ ง   หลั งจากนั้ นจะด่ าเนิ นการ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกด้าน 

  ๓. การจัดท่าบัตรรับประทานอาหาร  ควรเริ่มจัดพิมพ์

หลังจากการจัดงานแถลงข่าว โดยมอบหมายให้ทีมงานกราฟิกไซท์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด่าเนินการ จ่านวน ๕,๐๐๐ ใบ และก่าหนดรายละเอียด

ดังนี้ 

   ๓.๑ หัวบัตร “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา 

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย     

         ราชภัฏสวนดุสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

   ๓.๒  ก่ าหนดราคาขายใบละ ๖๐๐ บาท สามารถ

รับประทานได้ในราคา ๑,๐๐๐ บาท 

   ๓.๓ ระบุสาขาท่ีร่วมโครงการ ได้แก่  

    ๑) สาขาสี่พระยา โทร. ๐๒-๒๓๕-๘๕๓๗,๐๒-๒๓๔-

๘๒๗๕  

    ๒ )  ส า ข า ก า ญ จ น า ภิ เษ ก  โ ท ร . ๐ ๒ -๘ ๘ ๖ -

๒๓๓๑,๐๘๔-๐๘๘-๘๒๙๖  

    ๓) สาขาบางนาตราด กม. ๔  โทร. ๐๒ -๓๙ ๘ -

๕๗๒๑-๒   

     ๔) สาขาสุขุมวิท ๒๐ โทร. ๐๒-๒๕๘-๘๐๐๘-๙  

    ๕) สาขาเดอะพาซิโอ มอลล์ (ถนนลาดกระบัง) โทร. 

๐๘๑-๑๗๐-๙๕๔๔  

    ๖) สาขาปากคลองตลาด (ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค) 

โทร. ๐๒-๖๒๓-๖๘๕๑-๕ 

   ๓.๔ ประทับตราโลโก้ “ครัวเจ๊ง้อ” และ “มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต”  

         ระหว่างต้นขั้วบัตรและหางบัตร 

   ๓.๕ ก่าหนดหมายเลขบัตรท่ีต้นขั้วบัตรและหางบัตรให้

ตรงกันและเรียงล่าดับ 

   ๓.๖ ก่าหนดเงื่อนไขในการใช้บัตรรับประทานอาหาร 

ดังนี้ 

      ๑) รับประทานอาหารได้ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม – ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น 



       ๗/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

      ๒) รับประทานอาหารได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เว้น

วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 

      ๓) แสดงบัตรก่อนเข้ารับบริการ 

      ๔ ) เว็ บ ไ ซ ต์  http://www.jengor-seafoods.com/

   

   

  จึงน่าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา (ร่าง) โครงการจ่าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์       

     

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้               

 ๑. กรณีท่ีบัตรเหลือจะด่าเนินการอย่างไร 

 ๒. จ่านวนเงินจากการจ่าหน่ายบัตรท้ังหมดจะน่าเข้ามหาวิทยาลัก่อน

หักค่าใช้จ่ายให้กับ “ครัวเจ๊ง๊อ” 

 ๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากท่ีสุด 

 ๔. ควรจัดท่าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ท่ัวประเทศในการ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ๕. รูปแบบการออกแบบบัตรขอให้พิจารณาจากรูปแบบเดิมท่ีทาง

ร้าน “ครัวเจ๊ง้อ” เคยออกแบบไว้ 

 ๖. วันท่ีท่ีระบุในบัตร ควรระบุเริ่มใช้บัตรได้ต้ังแต่เดือน สิงหาคม – 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเบอร์ท่ีใช้ในการติดต่อสอบถาม ขอให้

เป็นเบอร์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 ๗. ควรระบุในบัตรว่าหากเลือกซื้อสาขาใดต้องรับประทานในสาขา

นั้น 

 ๘. ควรประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการเตรียมงานในส่วนต่าง ๆ  เมื่อ

จัดท่าบัตรเรียบร้อยจะได้พร้อมจ่าหน่ายในทันที 

 ๙. ควรระบุในบัตรว่ารับประทานเฉพาะท่ีร้านเท่านั้น 

 

 ท้ังนี้  ท่ีประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท่าหนังสือขออนุมัติ

โครงการฯ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จัดท่าตัวอย่างบัตร และน่าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

   

  จึ งน่ า เสน อ ท่ี ประชุ มค ณ ะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) โครงการจ่าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือ

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

    



       ๘/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจ่าหน่ายอาหาร 

“ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน่าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

               ๔.๑ (ร่าง) โครงการทอดผา้ปา่สามคัคเีพื่อทุนการศึกษาของ

นกัศึกษา 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   

 

         สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน่าเสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง (ร่าง) 

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต  โดยมีสาระส่าคัญดังนี้ 

  ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เล็งเห็น

ความส่าคัญของการศึกษา จึงได้จัดท่า (ร่าง) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี

เพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือน่า

รายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มี

โอกาสศึกษาต่อจนส่าเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจ่านวนมากท่ี

ส่าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิ แต่มีนักศึกษา

บางกลุ่มท่ีประสบปัญหาต้องหยุดพักการเรียนหรือลาออกระหว่างท่ีก่าลัง

ศึกษาอยู่เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์หรือไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาเป็นผลให้ไม่สามารถศึกษาต่อหรือไม่ส่าเร็จการศึกษาตามท่ี

ก่าหนดไว้  

  

  จึงน่าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา (ร่าง) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. กรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้รับการพิจารณาการจัดสรรกู้ยืม ตามท่ี

สมัครขอรับทุนไว้นั้นเนื่องจากสาเหตุใด 

 ๒. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมส่าหรับ

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างไร 

  

 ท้ังนี้  ท่ีประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท่าหนังสือขออนุมัติ

โครงการฯ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และนายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ขอ

แสดงความจ่านงบริจาคให้โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือทุนการศึกษา



       ๙/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                   

  

 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นจ่านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   

 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือ

ทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

 

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  

 

 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๓(๘)/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ร้านอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” 

สาขาสีพ่ระยา โดยมีรถออกจากหน้าส่านักงานอธิการบดี เวลา ๐๘.๓๐ น.  

 

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

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 
             ท่ีประชุมรับทราบ 

  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

      

   (น างสาวนั ยรัตน์  เสมสว่ าง )                                    (ผู้ ช่ วย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต) 

       ผู้บันทึกการประชุม                                                   กรรมการและ

เลขานุการ 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                           

      
(นางวาสนา  บุณยทัต) 

ผู้บันทึกการประชุม 


