
รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการ

มหาวิทยาลยั 

ครัง้ที ่๔(๙)/๒๕๕๘ 

วนัพฤหสับดีที ่๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ณ หอ้งอาหาร “ครวัเจง๊อ้” สาขาสี่พระยา 

 

 

 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน  

๒. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ 

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. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ 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. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ   

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์

 ผู้แทนอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    

๒. นางสาวสุสิมา  รังสิยานนท์

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๓. นายวีระพันธ์  ชมพูแดง ผู้อ านวยการส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  



       ๒/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

๔. นายสนธยา  แย้มเดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและ

ระบบเครือข่าย ส านักงานวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

๕. นางธนิยา  วรรณพงษ์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์สนเทศและแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 

๖. นางสาวอลิศ  พันธ์พรสม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๗. นายจตุรงค์  ชะวาลา นักศึกษา 

๘. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๙. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ส่งเสริมฯ 

๑๐.นางสาวจินต์ทิพา  สุประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ สรปุประเดน็ส าคญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนดสุิต  

  ครัง้ที ่๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๕(๓๙)/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้ง ท่ี  ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวัน ท่ี  ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ให้ความ

เห็นชอบ และรับทราบในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ

ประชุม 

 



       ๓/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๑.๒ ความคบืหนา้รา่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

พ.ศ. ....  

     

 สรุปเรือ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมสภานิ ติบัญญั ติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ

เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... เมื่อวันท่ี ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวไปยัง ส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดย 

สลค. ได้เชิญ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือตรวจทานร่างพระราชบัญญัติฯ อีกครั้ง           เมื่อ

วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ สลค. ได้ส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ นายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือ และส่ง

เรื่องไปท่ีส านักราชเลขาธิการ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือ

ทูลเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๓๐-๔๕ วัน  

    ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง 

ระยะท่ี ๑ จ านวน ๒๐ ฉบับ จากจ านวน ๔๘ ฉบับ (ระยะท่ี ๒ จ านวน ๑๘ 

ฉบับ และระยะท่ี ๓ จ านวน ๑๐ ฉบับ) เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมาย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติบังคับใช้ต่อไป    

    ท้ังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการ กล่าวอธิบาย ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 

.... ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คือ 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง 

ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง

จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  คณ ะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยมีหน้ า ท่ีส่ ง เสริมสนั บสนุน  ให้ ค าแนะน าปรึกษาแก่

มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์ เพ่ือให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมท้ังหารายได้ให้กับ

มหาวิทยาลัย  



       ๔/๑๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

    จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

    ส าหรับร่างข้ อบั งคั บมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ว่ าด้ วย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... นั้น จะต้องรอให้ร่าง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ก่อน จึงจะถูกน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และนายกสภา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามในข้อบังคับฉบับดังกล่าว จึงมีผลบังคับใช้

ต่อไป  

 

    จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ  ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 

.... 

 

    ท่ีประชุมรับทราบ  

 

  ๑.๓ การแสดงความยนิดีแกน่ายกติตศิกัดิ ์กาญจนครุฑ เนื่องใน

โอกาสเข้ารบัต าแหนง่ 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลสามเสน (ส านกังานสลาก

กนิแบง่รฐับาลอุปถมัภ์) 

 

         สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การแสดงความ

ยินดีแก่นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อุปถัมภ์)โดยมีรายละเอียดดังนี้  

    ด้วย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ กรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย จะเข้ารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ในวันจันทร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท้ังนี้  ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยไดก้ล่าวแสดงความยินดีในการเข้ารับต าแหน่งดังกล่าว 

 

   จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ  การแสดงความยินดีแก่นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ เนื่องในโอกาส



       ๕/๑๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

เข้ารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

  

    ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
         สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓(๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต

เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า

รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและ

รับรองรายงานการประชุม  

 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๕๘ โดยไมม่ีการแก้ไข  

    

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ ข้อมลูหลกัเกณฑว์ธิีการพิจารณาจดัสรรเงนิกู้ยมืส าหรบั

นกัศึกษา 

  ที่ขาดแคลนทนุทรพัย์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุม เรื่อง ข้อมูลหลักเกณฑ์

วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๓(๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมพิจารณา 

(ร่าง) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนส าเร็จ



       ๖/๑๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

การศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวนมากท่ีส าเร็จการศึกษาและประกอบ

อาชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิ แต่มีนักศึกษาบางกลุ่มท่ีประสบปัญหาต้อง

หยุดพักการเรียนหรือลาออกระหว่างท่ีก าลังศึกษาอยู่เนื่องจากขาดแคลน

ทุนทรัพย์หรือไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นผลให้ไม่

สามารถศึกษาต่อหรือไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ ท่ีประชุมมี

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้  ๑. ก ร ณี ท่ี

นักศึกษาไม่ได้รับการพิจารณาการจัดสรรกู้ยืม ตามท่ีสมัครขอรับทุนไว้นั้น

เนื่องจากสาเหตุใด       

  ๒. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรเงิน

กู้ยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างไร 

   ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ประสานไปยังศูนย์สนเทศ

แนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักเกณฑ์

วิธีการพิจารณาการจัดสรรเงินกู้ยืมส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. กรณี ท่ีนักศึกษาไม่ได้รับการพิจารณาการจัดสรรกู้ยืม 

ตามท่ีสมัครขอรับทุนไว้เนื่องจากสาเหตุ 

   ๑.๑ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมขาดคุณสมบัติของผู้กู้ 

   ๑.๒ นักศึกษาด าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนตามท่ีศูนย์

สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพประกาศให้ด าเนินการ 

   ๑.๓ ในกรณี ท่ีผู้ กู้ รายใหม่ไม่ ได้ รับการพิจารณ า

เนื่องจากนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ แต่จ านวนเงิน

ของกองทนุเงินให้กู้ยืมท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรนั้นไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ขอ

กู้ ท าให้ทางศูนย์ฯ จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์ตามความจ าเป็นทางด้านการเงิน

เพ่ือให้กู้ยืมเงินตามท่ีกองทุนจัดสรรมา 

  ๒. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืม

ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ 

   ๒.๑ กู้ยืมตามโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส ซึ่งเป็นทุน

ท่ีมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาโดยการจ้างนักศึกษาท างาน ๗๕ ชั่วโมง 

โดยมีการพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

    ๑) ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต 

    ๒) ต้องมีผลการศึกษา ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ 

ขึ้นไป (เฉพาะนักศึกษาชั้น  ปีท่ี ๒ ขึ้นไป) 

    ๓) ต้องมีความประพฤติดีเหมาะสมกบการเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 



       ๗/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

    ๔) ต้องสามารถท างานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ ๗๕ ชั่วโมงต่อเดือน จึงจะได้รับค่าตอบแทนเดือน

ละ ๓,๐๐๐ บาท 

   ๒.๒ ตามกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยมีการ

พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

    ๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

    ๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการ กยศ. ก าหนด คือ เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยจ าแนกเป็น 

     - รายได้รวมของผู้กู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดา

มารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 

     - รายได้รวมของผู้กู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดา

มารดา ในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดามารดา  

     - รายได้รวมของผู้กู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสท่ี

ผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 

    ๓) เป็นผู้มีคุณสมบติอื่นตามท่ีคณะกรรมการ กยศ. 

ก าหนด คือ 

     - เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

     - เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ปฏิบัติตนเส่ือมเสีย

หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 

     - เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือ

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ หรือส่วน

ราชการอื่น ๆ  

     - เป็นผู้ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สาขาใด ๆ มาก่อน 

     - เป็นผู้ไม่ท างานประจ าในระหว่างศึกษา 

     - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     - เป็นผู้ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา เว้น

แต่โทษท่ีกระท าโดยประมาท 

     - เป็นผู้มีอายุในขณะท่ีขอกู้ไม่เกิน ๖๐ ปี 

   ๒.๓ ตามกองทุนกู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตาม

เกณฑ์ ดังนี้ 

    ๑) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 

     - มีสัญชาติไทย 



       ๘/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

     - อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันท่ี ๑ มกราคม 

๒๕๕๙ 

     - ต้องเป็นนักศึกษารายใหม่ และไม่เคยกู้ยืมจาก

กองทุนใด ๆ ท่ีขอรับทุนในชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  

     - ต้องเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนในระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี 

    ๒) ผู้ขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี และ

หลักสูตร หรือประเภทวิชาตามสาขาท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กองทุนเพ่ือการศึกษา 

    ๓) ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่ง

หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียก

เก็บ 

    ๔) ผู้ขอรับทุนมีสิทธิได้รับค่าครองชีพ แต่ต้องเป็นผู้มี

รายได้ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และให้ได้รับค่าครองชีพ

ในอัตราเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท โดยมีการพิจารณาดังนี้ 

     - รายได้รวมของผู้กู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดา

มารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 

     - รายได้รวมของผู้กู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดา

มารดา ในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดามารดา  

     - รายได้รวมของผู้กู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสท่ี

ผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 

   ท้ังนี้ การให้กู้ยืมท้ัง กยศ. และ กรอ. ต้องยึดหลักเกณฑ์

ของกองทุน โดยบางปีการศึกษา กองทุนจะมีการส่งผู้ตรวจสอบมา

ตรวจสอบการให้กู้ยืมว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของกองทุนหรือไม่ 

 

  จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ ข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมส าหรับนักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       

     

 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเงินทุนส าหรับนักศึกษาท่ีท างาน ๗๕ 

ชั่วโมง ให้มีค่าตอบแทนรายชั่วโมง           ท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์

ดังกล่าวใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว 



       ๙/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

 ๒. ขอทราบข้อมูลสถานภาพของนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ท้ังใน

มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง โดยขอให้กองพัฒนานักศึกษา

จัดท ารายละเอียดและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ๓. หากมหาวิทยาลัยมีการรับบริจาคในเรื่องทุนการศึกษาขอให้แจ้ง

ข่าวสารไปยังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้ให้ความ

ช่วยเหลือ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๓.๒ (ร่าง) โครงการจดัคอนเสริต์การกศุล เพื่อน ารายได้

สนบัสนนุทนุการศกึษาแกน่ักศกึษา 

  ที่ขาดแคลนทนุทรพัย ์      

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุม เรื่อง (ร่าง) โครงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศล เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ น าเสนอโครงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๓(๗)/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยท่ีประชุมเห็นควร

ให้น าวาระดังกล่าวพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป ใน

การนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอน าเสนอ (ร่าง) โครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

เพ่ือให้ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดต่อไป 

   

  จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา (ร่าง) โครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน ารายสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

 นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน ารายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย ์กล่าวอธิบายรายละเอียดของโครงการฯ สรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ได้ร่วมหารือกับนายกองค์การนักศึกษาและประธานสภา

นักศึกษา ในการด าเนินงานโครงการ จึงเห็นว่าควรจัดดนตรีในรูปแบบ



       ๑๐/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

ของคอนเสิร์ตการกุศล และมีวงดนตรีของนักศึกษาเข้ามาร่วมด้วย          

เป็นคอนเสิร์ต ๓ รส ซึ่งประกอบด้วย วง ๓ วิ วงพิงค์แพนเตอร์ และวงคอฟ

ฟ่ีเค๊กแบนด์ ซึ่งเป็นวงดนตรีของมหาวิทยาลัยและบรรเลงโดยนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการด าเนินงาน ก่อนการจัดคอนเสิร์ต จะมีการจัดประกวดร้อง

เพลงโดยก าหนดให้ใช้เพลงของ   วง ๓ วิ หรือ วงพิงค์แพนเตอร์เพ่ือเป็น

การประชาสัมพันธ์การจัดงาน จนถึงวันจึงจะมีการตัดสินรางวัลชนะเลิศ 

ท้ังนี้จะน าถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสุ

เทพ วงศ์ก าแหง ศิลปินแห่งชาติเป็นนายกสมาคม ซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัย

จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการจัดท าถ้วยรางวัล 

 การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าจ้างวง

ดนตรี ๓ วิ และวงพิงค์แพนเตอร์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีรวมเครื่องดนตรีเรียบร้อยแล้ว ส าหรับในส่วนของ

รายได้จากการจ าหน่ายบัตรต่อท่ีนั่งจ านวน ๑,๐๕๐ ท่ีนั่ง ภายในหอประชุม

อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ         สวนดุสิต โดยจะมีการ

จ าหน่ายบัตรโดยแบ่งราคาจ าหน่าย ดังนี้  ราคาบัตร ๑,๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ 

บาท ๘๐๐ บาทและ ๕๐๐ บาท  ซึ่งหากจ าหน่ายในราคาท่ีมีความแตกต่าง

กันจะท าให้รายได้ลดลง แต่จะสามารถจ าหน่ายได้มากขึ้น และควรหาผู้ให้

การสนับสนุนโครงการ เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย และสิ่งท่ีต้องระมัดระวัง

ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ค่ายเพลง  

    

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ว่าเห็นควรให้

ด าเนินหลังเดือนสิงหาคม และมอบหมาย นายกองค์การนักศึกษา และ

ประธานสภานักศึกษา จัดท ารายละเอียดของโครงการน าเสนอในการ

ประชุมครั้งต่อไป  

  

 มติ ท่ีประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบ การจัดโครงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศล เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์  โดยให้ด าเนินการตามท่ีประชุมมีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ       

 

 

    

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 



       ๑๑/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

               ๔.๑  การเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการสรรหาเปน็กรรมการสภา

มหาวิทยาลยั  

     ประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน ๕ คน 

 

         สรุปเรื่อง  ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การเสนอ

ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

  ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (วันท่ี ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่ ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ (๕) และข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ ทรงคุณ วุฒิ  พ .ศ . ๒๕๔๗  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ตาม

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่อง หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่ งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ใน การนี้  จึ งข อให้ คณ ะก รรมการส่ ง เส ริ ม กิ จ ก าร

มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรับการสรรหาเป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒ จ านวน ๕ คน 

 

     จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ คน 

 

      การพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรร

หาเป็ น กรรมการสภามหาวิทยาลั ย  ประเภทผู้ ท รงคุณ วุฒิ  ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖(๕) และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยท่ีประชุมพิจารณารายชื่อเพ่ือเข้า

รับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 

๕ คน ดังนี้ 

 ๑.  พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 

 ๒. ศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ 



       ๑๒/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

  ๓. นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ 

  ๔. ดร.ประยุทธิ์ สวัสดิ์เรียวกุล 

  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต 

 

  ท้ังนี้  ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดส่งมติท่ี

ประชุม พร้อมแนบแบบประวัติ          ไปยัง ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

     

 

 

 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

สรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ คน 

ดังนี้ 

  ๑. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 

  ๒. ศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ 

   ๓. นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ 

   ๔. ดร.ประยุทธิ์ สวัสดิ์เรียวกุล 

   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต 

 

               ๔.๒  การด าเนนิงานโครงการจ าหนา่ยอาหาร “ครวัเจง๊้อ” 

เพื่อสนบัสนนุ 

     ทุนการศึกษาแกน่ักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

         สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การด าเนินงาน

โครงการจ าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

  ตามท่ี มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการจ าหน่ายอาหาร 

“ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษา

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับ

โอกาสทางการศึกษา ตามบันทึกข้อความเลขท่ี สลส.๒๗๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดท าตัวอย่างบัตร

รับประทานอาหาร รวมท้ังแผนการประชาสัมพันธ์ของโครงการเรียบร้อย

แล้ว  

 



       ๑๓/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การด าเนินงานโครงการจ าหน่ายอาหาร 

“ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์      

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้               

 ๑. ให้ใช้รูปภาพเมนูปูผัดผงกะหรี่ในบัตรรับประทานอาหาร 

 ๒. ให้เปลี่ยนราคาในบัตรรับประทานอาหารจาก ๖๐๐ บาท เป็น 

Voucher ๑,๐๐๐ บาท  

 ๓. ควรระบุสาขาในบัตรรับประทานอาหารเพียง ๑ สาขา และจัดท า

คูปองจ านวน ๖,๐๐๐ ใบ โดยแบ่งเป็นเล่มละ ๑๐ ใบ รวมท้ังแบ่งยอดการ

ผลิตในแต่ละสาขา ดังนี้ 

  - สาขาสี่พระยา จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ 

  - สาขากาญจนภิเษก จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ 

  - สาขาบางนา-ตราด จ านวน ๕๐๐ ใบ 

  - สาขาสุขุมวิท ๒๐ จ านวน ๕๐๐ ใบ 

  - สาขาเดอะพาซิโอ มอลล์ (ลาดกระบัง) จ านวน ๕๐๐ ใบ 

  - สาขาปากคลองตลาด (ยอดพิมาน ริเวอร์วอร์ค) จ านวน ๕๐๐ ใบ 

 ๔. ให้ระบุระยะเวลาในการรับประทานอาหาร คือ ใช้ได้ต้ังแต่งวันท่ี ๑ 

สิงหาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๕. ให้ตัดข้อความ “ส าหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น (ไม่

สามารถใช้ได้ส าหรับการสั่งกลับบ้านหรือบริการเดลิเวอรี่)” ในเงื่อนไข

ออก 

 ๖. ให้แก้ไขข้อความในเงื่อนไขเป็น “เพ่ือผลประโยชน์ของท่าน 

กรุณาเข้าใช้บริการก่อนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนคูปองหมดอายุ เนื่องจาก

จะมีผู้ใช้บริหารเป็นจ านวนมากในช่วงสัปดาห์สุดท้าย” 

 ๗. ให้เพ่ิมข้อความในเงื่อนไข ดังนี้ 

  - Voucher นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

  - Voucher นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ของทางครังเจ๊

ง้อ 

 ๘. ตัดข้อความ “ครั้ง/โต๊ะ/ใบเสร็จ” ออก  

 ๙. เพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายบัตรทางระบบออนไลน์ ส าหรับผู้ไม่

สะดวกท่ีจะเดินทางมาซื้ อในมหาวิทยาลัย  โดยส านักวิทยบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดวิธีการดังนี้ 

   ๙.๑ จัดท าเว็บไซต์ท่ีสามารถท าการเปิดจองและขายได้ผ่านทาง

อินเตอเน็ต  



       ๑๔/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

   ๙.๒ ให้ผู้ซื้อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยมหาวิทยาลัยท าการ

ตรวจสอบการโอนและส่งรหัสยืนยันการรับเงินกลับไปยังผู้ซื้อผ่านทาง

อีเมล หรือ เอสเอ็มเอส 

       ๙.๓ เมื่อผู้ซื้อรับรหัสการยืนยัน และเข้าระบบการซื้อขายอีกครั้ง 

เพ่ือพิมพ์บัตรรับประทานอาหารขนาดหน้ากระดาษ A๔ ซึ่งในใบจะระบุ

รหัสบัตรโดยนับต่อจากหมายเลขท่ีจัดพิมพ์เป็นคูปอง 

    ๙.๔ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งรหัสบัตรท่ีถูกซื้อ หรือส าเนาบัตรท่ีพิมพ์

ให้กับทางร้านครัวเจ๊ง้อแต่ละสาขา 

  ท้ังนี้ ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล แสดงความจ านงในการจองบัตร

รับประทานอาหารสาขากาญจนภิเษก จ านวน ๒๐ ใบ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ 

บาท  

      

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานโครงการจ าหน่าย

อาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย ์โดยให้ด าเนินการตามท่ีท่ีประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

               ๔.๓  โครงการทอดผ้าปา่สามคัคเีพือ่ทนุการศกึษาของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต   

 

         สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง โครงการ

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ เล็งเห็น

ความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี

เพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือน า

รายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มี

โอกาสศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท า

รายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว  

  จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา  (ร่าง) โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้เลื่อนการจัดโครงการ

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ออกไปก่อน และให้น าโครงการจัดคอนเสิร์ต ๓ รสขึ้นมาพิจารณาต่อ



       ๑๕/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

จากโครงการจ าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้เลื่อนการจัดโครงการทอดผ้าป่า

สามัคคีเพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ออกไปก่อน และให้น าโครงการจัดคอนเสิร์ต ๓ รสขึ้นมาพิจารณาเป็น

ล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

    - ไม่มี - 

     

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๕(๑๐)/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี 

๑๖กรกฎาคม ๒๕๕๘ 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  

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

      

   (นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง)                                        (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต) 

       ผู้บันทึกการประชุม                                                      กรรมการ

และเลขานุการ 



       ๑๖/

๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๕๘  วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘                   

  

 

                            ผู้ตรวจรายงานการ

ประชุม                                          

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางวาสนา  บุณยทัต) 
ผู้บันทึกการประชุม 


