
รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย 

ครัง้ที ่๕(๑๐)/๒๕๕๘ 

วนัพฤหสับดีที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ หอ้งประชุมลขิิต ๑ โรงแรมสวนดสุติเพลส 

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

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน  

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

กรรมการ 

๓. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ

  

๔. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ 

๕. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๖. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 

๗. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ 

๘. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ   

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

ประชา   

๑๐. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ์ กรรมการ  

๑๑. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ  

  

๑๒. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ  

๑๓. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 

๑๔. นายธนารักษ์   ลีระวังไพร แทน นาย

จตุรงค์ ชะวาลา 

๑๕. นายภาสกร  พลเยี่ยม กรรมการ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ

และเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)    

๑.  นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ   

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวรวีวรรณ  อภิรัตน์ เจ้าหน้าที่

กองคลัง    



       ๒/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

๒. ดร. ณัฎฐนิช  สิริสัจจานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๓. นางสาวอลิศ  พันธ์พรสม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

๔. นายอ านวย   วงศ์ประทุม เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  

๕. นายสนธยา  แย้มเดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและ

ระบบเครือข่ายส านักงานวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. นางธนิยา  วรรณพงษ์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์สนเทศและแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ  

๗. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๘. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ส่งเสริมฯ 

๙. 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 ่๖(๔๐)/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๒๖ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๖(๔๐)/

๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๖(๔๐)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 

๒๕๕๘ โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และ

รับทราบในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 



       ๓/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
         สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔(๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 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 ครั้งท่ี ๔(๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

  ๑. หน้าท่ี ๗ ย่อหน้าท่ี ๔ บรรทัดท่ี ๓ “วงคอฟฟ่ีเค๊กแบนด์” 

แก้ไขเป็น “วงคอฟฟ่ีเค้กแบนด์” 

  ๒. หน้าท่ี  ๘ ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ย่อหน้าท่ี  ๔ บรรทัดท่ี ๒ 

“กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒ” แก้ไขเป็น “กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ” 

  ๓. หน้าท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณา บรรทัดท่ี ๑๐ 

“(ยอดพิมาน ริเวอร์วอร์ค)” แก้ไขเป็น “(ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค)” 

    

   

 

  

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ การรายงานความคบืหน้าการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการ

สรรหา 

  เปน็กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

         สรุปเรื่อง  ประธาน ท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การ

รายงานความคืบหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็น



       ๔/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดสรุปได้

ดังนี้  

  ตามท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้

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

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จึง

ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่ งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 

๒๕๕๘ นั้น 

   ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งท่ี ๔(๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติให้ความ

เห็นชอบเสนอรายช่ือจ านวน ๕ คน ได้แก่   

    ๑. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 

    ๒. ศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ 

     ๓. นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ 

     ๔. ดร.ประยุทธิ์ สวัสดิ์เรียวกุล 

     ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต 

 และฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะได้ด าเนินการตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป  

   

     จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ การรายงานความคืบหน้าการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหา

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

    

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 



       ๕/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

               ๔.๑  ความคบืหนา้การด าเนนิงานโครงการ “ครัวเจง๊้อ” รว่ม

สนบัสนนุทนุการศกึษา           แกน่ักศกึษาที่ขาดแคลนทุน

ทรพัยข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุติ 

 

         สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง ความคืบหน้าการ

ด าเนินงานโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียด

สรุปได้ดังนี้ 

   ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี ๔(๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุม

พิจารณาการด าเนินงานโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยท่ี

ประชุมมอบหมายหน่วยงานด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ จึงขอน าเสนอความ

คืบหน้าเพ่ือพิจารณาในเรื่องแผนกิจกรรมการด าเนินงานแผนการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ และ (ร่าง) ข้อตกลงและเงื่อนไขการด าเนินงาน

โครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  รวมท้ัง (ร่าง) ค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ “ครัวเจ๊

ง้อ” ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้               

 ๑. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจ าหน่ายบัตรรับประทานอาหาร ต้ังแต่

บัดนี้แต่ไม่ควรเกินวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เนื่องจากอาจมีการจัดส่งต้น

ขั้วไปยังร้านไม่ทัน    

 ๒. บัตรรับประทานอาหารจะมีการระบุหมายเลขโดยเรียงล าดับเพ่ือ

ป้องการการปลอมแปลง 

 ๓. การจัดท าบัตรรับประทานอาหาร จัดท า ๑๒๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ ใบ 

จ านวนรวมท้ังสิ้น ๖,๐๐๐ ใบ แบ่งเป็น สาขาสี่พระยา จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ 

(เล่มท่ี ๐๐๑-๐๔๐) สาขากาญจนาภิเษก จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ (เล่มท่ี ๐๔๑-

๐๘๐) สาขาบางนา-ตราด กม. ๔ จ านวน ๕๐๐ ใบ (เล่มท่ี ๐๘๑-๐๙๐) 



       ๖/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

สาขาสุขุมวิท ๒๐ จ านวน ๕๐๐ ใบ (เล่มท่ี ๐๙๑-๑๐๐) สาขาเดอะพาซิโอ 

มอลล์  (ลาดกระบัง) จ านวน ๕๐๐ ใบ (เล่มท่ี  ๑๐๑-๑๑๐) และสาขา

ปากคลองตลาด (ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค) จ านวน ๕๐๐ ใบ (เล่มท่ี ๑๑๑-

๑๒๐) 

 ๔. ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าระบบการจองออนไลน์ เพ่ือเป็น

ช่องทางในการจัดจ าหน่าย ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ประมาณวันท่ี  ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 ๕. ท่ีประชุมมอบหมายให้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดูแลระบบออนไลน์ 

๔,๐๐๐ ใบ แบ่งเป็น สาขาสี่พระยา จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ สาขากาญจนา

ภิเษก จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ สาขาบางนา-ตราด กม. ๔ จ านวน ๕๐๐ ใบ 

สาขาสุขุมวิท ๒๐ จ านวน ๕๐๐ ใบ สาขาเดอะพาซิโอ มอลล์ (ลาดกระบัง) 

จ านวน ๕๐๐ ใบ และสาขาปากคลองตลาด (ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค) 

จ านวน ๕๐๐ ใบ  

 ๖. การจัดส่งต้นขั้วบัตรและบัตรออนไลน์ ขอให้จัดส่งฉบับจริงไปยัง

ร้านครัวเจ๊ง้อ และส าเนาต้นขั้วบัตรและบัตรออนไลน์ โดยจัดส่งสัปดาห์ละ 

๑ วัน และเบิกจ่ายทุก ๑๕ วัน 

 ๗. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” 

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาฯ โดย ให้เพ่ิมเติมรายนามในคณะกรรมการ

ด าเนินงาน ดังนี้  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรของ

ส านั กงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และเพ่ิม เติมรายชื่ อฝ่ าย

ประชาสัมพันธ์ (contact center) 

 ๘. ควรระบุต าแหน่งประธาน รองประธาน และเลขานุการ ใน

คณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

 ๑๐. ควรปรับชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือความเหมาะสม ดังนี้ 

ฝ่ายการเงิน (กองคลัง) ฝ่ายประสานงานนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 

ฝ่ายออกแบบและจัดพิมพ์ (กราฟฟิกไซท์) 

 

 ท้ังนี้  พลเอกจิระ โกมุทพงษ์  แสดงความจ านงในการสนับสนุนค่า

จัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภทโปสเตอร์ไวนีล เป็นจ านวนเงิน 

๑๕,๑๙๔ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)  

     

  มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ความคืบหน้าการด าเนินงาน

โครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยให้ด าเนินการตามท่ีท่ี

ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



       ๗/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

 

 ๔.๒ โครงการจดัคอนเสริ์ตการกศุล เพือ่น ารายไดส้นบัสนนุ

ทุนการศึกษาแกน่ักศกึษา 

  ที่ขาดแคลนทนุทรพัย ์      

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุม  เรื่อง โครงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศล เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี ๔(๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุม

พิจารณาโครงการจัดคอน เสิร์ตการกุศล เพ่ือน ารายได้สนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยท่ีประชุมมอบหมายให้

ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา จัดท า

รายละเอียดของโครงการและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป นั้น  

  ในการนี้ ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหาร

นักศึกษา ได้จัดท ารายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

  ๑. ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณกลางเดือนกันยายนเป็น

ต้นไป เนื่องจากความสะดวกของ          วง ๓ วิ และทางมหาวิทยาลัยจะได้

มีเวลาประชาสัมพันธ์  

  ๒. รูปแบบการจัดจ าหน่าย  

   แบบที่ ๑ ราคาจ าหน่ายบัตร ได้แก่ บัตรราคา ๒,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๓๐๐ ใบ บัตรราคา ๑,๕๐๐ บาท จ านวน ๒๐๐ ใบ บัตรราคา ๑,๐๐๐ 

บาท จ านวน ๑๕๐ ใบ และบัตรราคา ๕๐๐ บาท จ านวน ๒๐๐ ใบ   จะมี

รายได้ท่ียังไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท  

   แบบท่ี ๒ ราคาจ าหน่ายบัตร ได้แก่ บัตรราคา ๑,๕๐๐ 

บาท จ านวน ๓๕๐ ใบ บัตรราคา   ๑,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๕๐ ใบ และบัตร

ราคา ๓๐๐ บาท จ านวน ๓๐๐ ใบ จะมีรายได้ท่ียังไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 

๙๖๕,๐๐๐ บาท 

   ส าหรับนักศึกษา ซื้อบัตรได้ในราคา ๑๕๐ บาท (นั่งโซน 

๕๐๐ บาท)  

  ๓. การจัดหาผู้ให้การสนับสนุน สามารถขอรับการสนับสนุน

ได้จากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  หรือเครือข่ ายของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

  ๔. การประชาสัมพันธ์ หากไม่มีลิขสิทธิ์จะประชาสัมพันธ์

ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ แต่หากเกิดการสุ่มเสี่ยงจะใช้วิธีประชาสัมพันธ์ผ่าน

ทางช่องทางของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 



       ๘/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดท าแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน

โดยระบุรายละเอียดร่วมถึงผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม 

 ๒. เนื่องจากสถานท่ีภายในหอประชุม ไม่ได้จัดในรูปแบบต่างระดับ

อาจท าให้ผู้ท่ีนั่งชมด้านหลังมองไม่เห็นการแสดงอย่างชัดเจน 

 ๓. ควรขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการใช้สถานท่ี โดยคิด

ในอัตราพิเศษ 

 ๔. ควรจัดท าบัตรเข้าชมเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้ให้การสนับสนุน 

 ๕. มอบประธานองค์การนักศึกษา และนายกองค์การบริหาร

นักศึกษา จัดท าหนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดย

ระบุขอรับเป็นเงินสด ดังนี้ ร้านแว่นตาท๊อปเจริญ  ร้านแว่นตาบิวต้ีฟูล 

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ประตูน้ าคอมเพล็กซ์ ยาขมตราใบห่อ ร้านอาหาร 

“ครัวเจ๊ง้อ” บริษัทซีพีออลล์ เป็นต้น 

 

  จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา โครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน ารายสนับสนุนทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

  

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การจัดโครงการจัดคอนเสิร์ตการ

กุศล เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย ์โดยให้ด าเนินการตามท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ       

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

    - ไม่มี - 

     

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ การจัดส่งนักศึกษาเพื่ อฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  ใน

หน่วยงานภายนอก    

  

 สรุปเรื่อง นายสุรพงษ์ วงศ์พลับ และ นายรายินเดอร์ซิงห์ สัจจะ

เทพ น าเสนอท่ีประชุม เรื่อง การจัดส่งนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ในหน่วยงานภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง

ในการผลิตบัณฑิตออก             สู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น หากจะยกระดับ



       ๙/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

นักศึกษาให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ นั้น มหาวิทยาลัยควร

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหอการค้า

ทุกจังหวัด หรือในองค์กรระหว่างประเทศ ท้ังนี้ อาจด าเนินการได้โดย 

มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือไปยังหอการค้าทั่วประเทศ เพ่ือแสดงความจ านง

ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน และหอการค้าก็จะเป็นผู้จัดส่ง

นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยังสถานท่ี ท่ีสามารถรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ ซึ่งจะท าให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ในองค์กร

ต่าง ๆ รวมถึงจะท าให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการผลิตนักศึกษาโดย

มุ่งเน้นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับงานในทุกระดับ 

     ท้ังนี้ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ กรรมการ ได้เสนอแนะให้

มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เพ่ือจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รวมท้ังท าหนังสือถึงโรงเรียนการเรือนเพ่ือส่งนักศึกษาไปฝึกงาน

ยังต่างประเทศ  

  

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การจัดส่งนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน

หน่วยงานภายนอก    

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  ๖.๒ ก าหนดการประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

 สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี 

๑๗กันยายน 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 

  



       ๑๐/

๗ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๕๘  วันที่ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                   

  

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

      

   (นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง)                                        (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต) 

       ผู้บันทึกการประชุม                                                      กรรมการ

และเลขานุการ 

                            ผู้ตรวจรายงานการ

ประชุม                                          

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางวาสนา  บุณยทัต) 
ผู้บันทึกการประชุม 


