
รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย 

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ 

วนัพฤหสับดีที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๕๘ 
ณ หอ้งประชุมลขิิต ๑ โรงแรมสวนดสุติเพลส 

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

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน  

๒. นายวรวุฒิ  ศิริวัฑฒนะ แทน นายคมวรเดช เหรียญ

ทอง 

๓. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ   

๔. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๕. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ 

๖. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ 

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

ประชา 

๘. นางวาสนา  พ่ึงคล้าย แทน นายเจษฎา เดชสกุล

ฤทธิ์ 

๙. นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ กรรมการ   

๑๐. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ  

๑๑. นายจตุรงค์   ชะวาลา กรรมการ

  

๑๒. นายวีระยุทธ  หมื่นบุญมี แทน นาย

ภาสกร พลเยี่ยม  

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ

และเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)    

๑.  พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ ร อ ง

ประธานกรรมการ 

๒. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ  

๓. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 

๔. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ   

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว ท่ีปรึกษา

อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 



       ๒/๑๐ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

๒. นางสาวอลิศ  พันธ์พรสม เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์  

๓. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ  

๕.นางสาวจินต์ทิพา  สุประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 

  เริ่มประชมุ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ สรปุประเดน็ส าคญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัสวน

ดสุิต  

  ครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๒/

๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๓/๒๕๕๘ เมือ่

วนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๕๘  ครัง้ที ่๔/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๒๗ สงิหาคม 

๒๕๕๘ และ ครัง้ที ่๖/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๘   

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือ

วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

และ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดสรุป

ได้ดังนี้ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี  ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี 

๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี 

๖/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 



       ๓/๑๐ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ครั้งท่ี 

๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘   

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๑.๒ ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัสวนดุสติ วา่ดว้ย คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ตามท่ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปนั้น 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการยกร่างกฎหมายล าดับ

รองซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๘ 

ฉบับ ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังเอกสารประกอบ 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๒ . ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  ว่ า ด้ ว ย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

  จึงน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เพ่ื อทราบ  ข้ อบั งคับคณ ะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 



       ๔/๑๐ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ี 

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มี

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือให้มีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัย รวมท้ังหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และ มาตรา ๗๒ ในบท

เฉพาะกาล ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท า

หน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ  

 สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย

แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวนสิบห้าคน 

ประกอบด้วย (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก (๒) 

กรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก โดยค าแนะน าของ

ประธานกรรมการ  (๓ ) กรรมการจ านวนห้ าคน  ซึ่ งแ ต่ ง ต้ั งจาก

บุคคลภายนอก โดยค าแนะน าของอธิการบดี (๔) กรรมการจ านวนสองคน 

ซึ่งแต่งต้ังจากประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ให้สภา

มหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการจ านวนหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการ 

และกรรมการจ านวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ โดยค าแนะน าของประธาน

กรรมการ และให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน

โดยไม่เป็นกรรมการ รวมท้ังได้เพ่ิมเติมจากข้อบังคับเดิมโดยให้อธิการบดี

มอบหมายบุคคลเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน 

  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมจาก

พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 



       ๕/๑๐ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

         สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๑๐)/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม 

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 ครั้ ง ท่ี  ๕(๑๐)/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไมม่ีการแก้ไข  

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ การตดิตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั   

     

         สรุปเรื่อง  ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การติดตาม

ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

     ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

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

มติรับทราบข้อมูล หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรกู้ยืมส าหรับนักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท้ังนี้ ท่ีประชุมมี

ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

     ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเงินทุนส าหรับนักศึกษาที่ท างาน 

๗๕ ชั่วโมงให้มีค่าตอบแทนรายชั่วโมงที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากหลักเกณฑ์

ดังกล่าวใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว 

     ๒. ขอทราบข้อมูลสถานภาพของนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์ท้ังในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง โดยขอให้กองพัฒนา

นักศึกษาจัดท ารายละเอียดและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 

     ๓. หากมหาวิทยาลัยมีการรับบริจาคในเรื่องทุนการศึกษา 

ขอให้แจ้งข่าวสารไปยังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้

ให้ความช่วยเหลือ 



       ๖/๑๐ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

     ท้ั งนี้  ฝ่ ายเลขานุการได้จัดท าหนังสือไปยังอธิการบดี

เรียบร้อยแล้ว โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษารายงาน

ข้อมูลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา

ได้รายงานข้อมูลรายละเอียดท้ังนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา

ในศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ซึ่งจะแบ่งตามคณะ หลักสูตรการศึกษา ชั้นปี

การศึกษา รวมโดยประมาณท้ังสิ้น ๓๒๑ คน 

     ส าหรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จ าแนก

ทุนออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ ทุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งส่วนใหญ่จะ

ให้ตลอดท้ังสี่ปีการศึกษา เช่น ทุนเอสแอนพี ทุนซีพีออล เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีทุนในนามของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และกองทุนท่ีใช้ชื่อ

เฉพาะรายบุคคลจะมอบในวันหงส์ทอง ซึ่งเป็นวันก่อต้ังทุนการศึกษาจะรวม

เรียกว่าทุนหงส์ทอง โดยเชิญเจ้าของทุนแต่ละท่านมามอบให้นักศึกษาใน

วันดังกล่าวทุกปี 

 

     จึ งน า เสนอ ท่ี ป ระชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จก าร

มหาวิทยาลัย เพ่ื อทราบ  การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุ ม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ  

  ๑. ควรส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในองค์กรภายนอก

มหาวิทยาลัย 

  ๒. ควรให้นักศึกษาที่ท างาน ๗๕ ชั่วโมง ได้มีโอกาสไปฝึก

ประสบการณ์ในองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ๓. มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานในรูปแบบศูนย์อาหาร (food 

court) 

  ๔. มหาวิทยาลัยควรหาช่องทางในการจัดส่งนักศึกษาเพ่ือออกไป

ฝึกประสบการณ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ บริษัทต่าง ๆ 

หน่วยงานองค์กรราชการต่าง ๆ เป็นต้น และควรน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่อง

ต่อไป 

  ๕. มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังกองทุนย่อย ๆ ส าหรับนักศึกษาท่ี

ต้องการ เช่น ทุนพัฒนาการเรียนนอกเหนือจากในห้องเรียน เป็นต้น 

  ๖. การจัดต้ังกองทุนแต่ละกองทุนควรสานต่ออย่างยั่งยืน เพ่ือ

ประโยชน์ส าหรับนักศึกษารุ่นต่อไป 

  ๗.  ควรให้ความส าคัญกับเจ้าของกองทุนแต่ละกองทุน โดยการ

จัดท าการ์ดอวยพรมอบให้ในวันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น รวมท้ังแจ้งจ านวนเงิน

ในกองทุนซึ่งสามารถจะเพ่ิมจ านวนเงินทุนได้ 



       ๗/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

 ท้ังนี้  ท่ีประชุมขอให้คณะกรรมการช่วยหาช่องทางในการให้

นักศึกษาฝึกงานยังหน่วยงานภายนอก รวมท้ังให้ฝ่ายเลขานุการประสาน

เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงานว่าส่งไปยังหน่วยงานภายนอกใดบ้าง เพ่ือจะได้

ไม่ซ้ าซ้ อนใน เรื่ องการจัดหาสถาน ท่ีฝึ กงานให้ กั บนั กศึ กษาของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

    

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

               ๔.๑  การด าเนนิงานในการหารายไดใ้หก้บัมหาวิทยาลยัสวน

ดสุิต 

 

         สรุปเรื่อง  นายสุรพงษ์ วงศ์พลับ น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การ

ด าเนินงานในการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้   

  ตามท่ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ มี

ผลบังคับใช้ ต้ังแต่วัน ท่ี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท าให้มหาวิทยาลัย

ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งอาจท าให้ กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย รวมท้ังการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

  ในการนี้ จึงขอหารือท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาวิธีการหารายได้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าเข้า

เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยว่าจะยังคงเดิมหรือด าเนินการคู่ขนานหรือไม่ 

และควรหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยทางช่องทางอื่นท่ีนอกเหนือจากการ

หารายได้ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือไม่ 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การด าเนินงานในการหารายได้ให้กับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่อง

ทางการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากหน่วยงานภายนอกโดย

อาศัยนักศึกษาเป็นสื่อกลาง  



       ๘/๑๐ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

  ๒. มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากสถานท่ีส าคัญภายใน

มหาวิทยาลัย เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์ฟิตเนส นวดแผนไทย โดยอาจจะอาจ

ด าเนินในรูปแบบของการจัดคอร์ส เป็นต้น 

  ๓. หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีส าคัญ

ภายในเพ่ือหารายได้ ควรหาผู้ให้การสนับสนุนและจัดท าป้ายโฆษณาเพ่ือ

เป็นการประสัมพันธ์ให้กับผู้สนับสนุน   

  ๔. มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากป้ายโฆษณาหรือจอ LCD 

ประชาสัมพันธ์ โดยการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ

ในการให้เช่าติดป้ายโฆษณาหรือจอ LCD บริเวณหัวมุมถนนตรงสี่แยก

และรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  ๕. ถ้าสามารถด าเนินการได้ มหาวิทยาลัยควรจัดหารายได้โดย

การจัดท่องเท่ียวให้กับบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะประสานกับบริษัททัวร์ต่าง 

ๆ  

  ๖. ถ้าสามารถด าเนินการได้ มหาวิทยาลัยควรจัดท าเว็บไซต์

เฉพาะเพ่ือให้หน่วยงานภายนอกเช่าประชาสัมพันธ์ 

    ดังนั้น การด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ๑) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

๒) สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือให้มี

โอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย และ ๓) รวมท้ังหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

นั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการโดยภาพรวม

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ 

ท่ีประชุมให้น าเรื่องการด าเนินงานในการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตเสนอเข้าประชุมเป็นวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป   

 

  มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานในการหารายได้

ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยให้ด าเนินการเสนอเข้าประชุมเป็นวาระ

เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  

 ๔.๒ ข้อมลูรายละเอียดการด าเนนิงานโครงการจดัคอนเสริ์ตการ

กศุล เพื่อน ารายไดส้นบัสนนุทนุการศกึษาแกน่ักศกึษา ที่

ขาดแคลนทนุทรัพย์       

 

          สรุปเรื่อง นายนิเวศน์ กัณไทยราษฎร์ แจ้งท่ีประชุม เรื่อง ข้อมูล

รายละเอียดการด าเนินงานโครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพ่ือน ารายได้



       ๙/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

สนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นั กศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามท่ี ได้น าเสนอโครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน า

รายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ไปแล้วนั้น 

ในการนี้ ได้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยในส่วนของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสรุป

ข้อมูลในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน 

๒๕๕๘ ดังนี้ 
 ๑. รอบแสดง ก าหนดวันเสาร์ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ ซึ่งจะเตรียมพ้ืนท่ีการจัด

แสดงในวันศุกร์ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหัก

ค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ๒. กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ชิงถ้วยรางวัลจากสมาคม

นักร้องแห่งประเทศไทย พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งจะแบ่งรูปแบบกิจกรรม

ออกเป็น 

  ๒.๑ ส่ง Demo ขับร้องเพลง คุณจะงอนมากไปแล้ว ของ สุเทพ 

วงศ์ก าแหง โดยใช้ท านองเดิม และประชาสัมพันธ์ 

    ๒.๒ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๑๐ คน โดย กลุ่ม 

Toffee Cake Band  

    ๒.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือก ๑๐ คน แข่งขันขับร้องเพลงร่วมกับวง 

Toffee Cake Band โดยใช้ เพลงใดก็ได้ของ สุ เทพ วงศ์ก าแหง เพ่ือ

คัดเลือกเหลือ ๓ คน โดยใช้กรรมการตัดสินเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

     ๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ๓ คน ขับร้องเพลง 

คุณจะงอนมากไปแล้ว ของ สุเทพ วงศ์ก าแหง โดยใช้ท านองท าใหม่เล่น

โดยวง Toffee Cake Band โดยมีกรรมการประกอบด้วย 

    - คุณสุเทพ วงศ์ค าแหง  ศิลปินแห่งชาติ 

    - ดร.วินัย  พันธุรักษ์ นักร้องและครูสอนร้องเพลง 

    - คุณวิรัช  อยู่ถาวร หัวหน้าวงเฉลิมราชย์ 

    - คุณวิชัย  ปุญญะยันต์ นักร้องน าและหัวหน้าวงพิงค์แพน

เตอร์ 

 ๓. การด าเนินงานการจัดคอนเสิร์ต ๔ รส 



       ๑๐/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

  ๓.๑ ประสานส่วนงานประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการจัดงาน

และการจ าหน่ายบัตร  

   ๓.๒ การจัดคอนเสิร์ต ในวันเสาร์ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

        - บรรเลงดนตรีโดยวงพิงค์แพนเตอร์ และร้องเพลงประสาน

เสียง ของคณะประสานเสียง “๓ วิ” (วิชัย-วินัย-วิรัช) 

        - ขับร้องเพลงโดยศิลปินจากวงพิงค์แพนเตอร์ ประมาณ ๓๐ 

เพลง เป็นเพลงไทยและเพลงสากล เช่น เอลวิส เพลสลี่ หรือ คาแพนเตอร์ 

เป็นต้น (ทุกเพลงจะหลีกเลี่ยงเพลงท่ีมีลิขสิทธิ์) 

        - การแสดงของวงดนตรี Toffee Cake Band ของนักศึกษา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต ปิ ด ท้ า ย 

โดยมีนายกุศล  ผคุณสินธ์ (เพชร) นักร้องถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ งจัดโดย สามาคมผู้

อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ณ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย  

        - การประกวดร้องเพลงของ สุเทพ วงศ์ก าแหง รอบชิง

ชนะเลิศ  

   ๓.๓ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจะ

ติดป้ายแสดงโลโก้สินค้าหรือโลโก้หน่วยงานด้านหน้าเวที ซึ่งมีขนาด ๑x๑ 

เมตร จ านวน ๑๖ ป้าย    

 ๔. การจ าหน่ายบัตร ซึ่งก าหนดผู้เข้าร่วมงานจ านวน ๘๐๐ คน 

แบ่งเป็นราคาบัตรตามจ านวน ดังนี้ 

 - บัตรราคา ๗๐๐ บาท จ านวนท่ีนั่ง ๓๐๐ คน 

  - บัตรราคา ๕๐๐ บาท จ านวนท่ีนั่ง ๒๐๐ คน 

  - บัตรราคา ๓๐๐ บาท จ านวนท่ีนั่ง ๓๐๐ คน 

   พร้อมกันนี้ ได้แบ่งหน่วยงานที่ผิดชอบในการจัดและ

ด าเนินงานตามโครงการ คือ  

   ๑. กองพัฒนานักศึกษา  

   ๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

   ๓. หลักสูตรการจัดนิทรรศการและการจัดแสดง (EVEX) 

   ๔. กราฟิกไซท์ 

 ๕. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเบื้องต้น แบ่งเป็น 



       ๑๑/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

   - ค่าจ้างนักร้องและนักดนตรี (วงพิงค์แพนเตอร์ และ ๓ วิ) 

เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

   - ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน (อาคารรักตะกนิษฐ์) ลด 

๕๐% เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

     จึงขอน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการด าเนินงานโครงการจัด

คอนเสิร์ตการกุศล เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป 

 

         การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรจัดเตรียมบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตไว้ส าหรับผู้ให้การ

สนับสนุน 

  ๒. การจัดสถานท่ีนั่งชมคอนเสิร์ต จะต้องปรับพ้ืนท่ีให้มีการ

ลดหลั่นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดวางเก้าอี้ส าหรับผู้เข้านั่งชม

คอนเสิร์ต 

  ๓. หากการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวต้องมีการเปลี่ยน

ผ่ าน เป็นคณ ะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นชุ ดใหม่ 

คณ ะกรรมการส่งเสริมกิ จการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะยังคงการด าเนินงานร่วมกับ

คณะกรรมการชุดใหม่หรือไม่ ท้ังนี้จะต้องประสานกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ในเรื่องของการด าเนินงานต่อไป 

 

 มติ ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการแต่เนื่องจากเป็นระยะการ

เปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยประสานงานกับมหาวิทยาลัย ว่าสมควรจัดตามก าหนด

หรือเลื่อนออกไประยะหนึ่งก่อน 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 

               ๕.๑  สรปุรายไดจ้ากการจ าหนา่ยบัตรรบัประทานอาหาร 

“ครัวเจง๊้อ” 

 



       ๑๒/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

         สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง สรุปรายได้จาก

การจ าหน่ายบัตรรับประทานอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” โดยมีรายละเอียดสรุปได้

ดังนี้ 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้อนุมัติโครงการ

จ าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้

เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งได้สิ้นสุดการจ าหน่ายบัตรเม่ือ

วัน ท่ี  ๓ ๐  สิ งห าคม  ๒๕๕๘  แ ต่ เนื่ อ งจากได้ รั บความสนใจจาก

บุคคลภายนอก จึงได้ขยายเวลาการจ าหน่ายบัตรออกไปถึงวันท่ี ๑๕ 

กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากการด าเนินการเบิกจ่ายเพ่ือปิดยอดในการ

จ าหน่ายบัตรรับประทานอาหารในโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วมสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์ ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอจัดท าสรุปยอดการ

จ าหน่ ายบัตรเพ่ื อแจ้ งให้ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยได้รับทราบในเบื้องต้น ดังนี้ 
 

รายได:้ เงินสดฝากธนาคาร (เปิด

บัญชี) 

๕๐๐.๐๐  

 รายได้จากการจ าหน่ าย

คูปอง ๔,๓๘๓ ใบ 

๒,๖๒๙,๘๐๐ ๒,๖๓๐,๓๐๐ 

    

คา่ใชจ้า่ย: ค่าด าเนินงานของครัวเจ๊ง้อ 

(ส่ ง เบิ กครั้ ง ท่ี  ๑  จ านวน 

๓๗๙ ใบ ใบละ ๕๐๐ บาท 

 ๑๘๙,๕๐๐ 

 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๒,๔๔๐,๘๐๐.๐๐ 

 
   ในการนี้  นางสาวอลิ ศ  พั น ธ์พ รสม  เจ้ าหน้ า ท่ี ฝ่ าย

ประชาสัมพันธ์  ได้กล่าวรายงานสรุปรายได้จากการจ าหน่ายบัตร

รับประทานอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” ว่า รายได้จากการจ าหน่ายคูปองท้ังหมด 

๔,๓๘๓ ใบ แบ่งเป็นบัตรออนไลน์ จ านวน ๑,๓๘๕ ใบ และคูปอง ๒,๙๙๘ 

ใบ จ าหน่ายใบละ ๖๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๒,๖๒๙,๘๐๐ บาท 

สาขาท่ีมียอดการจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ สาขาสี่พระยา รองลงมาคือสาขา

ยอดพิมาน และ สาขากาญจนาภิเษก ตามล าดับ ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานได้แก่ ๑) การดาวน์โหลดเวอร์เชอร์ทางระบบออนไลน์ ๒) การ

ติดต่อสื่อสารการใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ๓) ลูกค้าส่วน



       ๑๓/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

ใหญ่จะไม่สันทัดในการใช้เทคโนโลยี ๔) ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่อง

ของเงื่อนไขท่ีระบุในบัตร เนื่องจากตรงกับเทศกาลวันแม่จึงต้องการท่ีจะ

พาแม่ไปรับประทานอาหารโดยใช้คูปองแต่ไม่สามารถใช้ได้ ๕) ต้องคอย

ชี้แจงเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บัตรให้กับลูกค้า ๖) ยอดการสั่งเวอร์เชอร์ใน

ระบบดาวโหลดไม่ตรงกับท่ีอนุมัติตอบกลับ เช่น ลูกค้าสั่งจ านวน ๑๐ ใบ 

แต่ระบบตอบกลับไปยังลูกค่าท่านนั้นจ านวน ๕๐ ใบ เป็นต้น จึงต้องแจ้ง

แก้ไขทางร้านและตัวลูกค้าด้วย 

   ท้ังนี้ เนื่องจากสาขาของ “ครัวเจ๊ง้อ” แต่ละนั้นยังไม่ได้ส่ง

ยอดการใช้คูปองท้ังหมดให้ทาง“ครัวเจ๊ง้อ”สาขาสี่พระยาเพ่ือท าการ

รวบรวมยอดท้ังหมดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ ท าให้ฝ่ายเลขานุการจะยังไม่

สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ท้ังหมด ดังนั้น หากรายละเอียดข้อมูลการ

เบิกจ่ายท้ังหมดด าเนินการเรียบร้อย ทางฝ่ายเลขานุการจะจัดท าสรุปอย่าง

ละเอียดและจะน าแจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบอีกครั้ง 

 

   จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอ

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์           

     

  ท่ีประชุมรับทราบ    

   

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ กิจกรรม Freshy Day วันช่อใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

  

 สรุปเรื่อง นายวีรยุทธ หมื่นบุญมี ประธานสภานักศึกษา น าเสนอท่ี

ประชุมเรื่อง กิจกรรม Freshy Day วันช่อใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย

มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดจัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นการสร้างความสามัคคีอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี อีกท้ังได้เรียนรู้

การท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกึง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยก าหนดหัวข้อในการจัด คือ “Montra of Country : 

มนต์เพลงลูกทุ่ง” ซึ่งจะน าเพลงพระราช-นิพนธ์ “ส้มต า” ของสมเด็จ



       ๑๔/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นเพลงประกวดใน

รูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับได้เชิญผู้มีความรู้ด้านเพลงลูกทุ่งได้แก่ คุณ

ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ และ คุณแดน บุรีรัมย์ มาเป็นเกียรติใน

การตัดสินด้วย นอกจากนี้  การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการประกวด ดาว-

เดือน การประกวด MC Search การประกวดมิสเลดี้ การประกวดการ

แสดง และการประกวดอัฒจรรย์เชียร์กีฬา ในวันเสาร์ท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ จึงขอความอนุเคราะห์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของถ้วยรางวัล หรือเงินสนับสนุนในการ

จัดงานในครั้งนี้ 

    ใน ก ารนี้  ป ร ะธ าน คณ ะกรรมก ารส่ ง เส ริ ม กิ จ ก าร

มหาวิทยาลัย จะขออนุมัติเบิกจ่ายใช้เงินท่ีได้จากโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” มา

สนับสนุนให้กับกิจกรรมของนักศึกษา ท้ังนี้ จะน าเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณาอีกวาระหนึ่ง  

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ กิจกรรม Freshy Day วันช่อใหม่ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต  

  

  ๖.๒ ก าหนดการประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

  สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ

และเลข านุ ก ารฯ  แจ้ ง ท่ี ป ระชุ มท ราบ เรื่ อ ง  ก าหนดการประชุ ม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๔๐ น. 

 

 ท่ีประชุม

รับทราบ 



       ๑๕/

๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘                   

  

 

 

      

   (นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง)                                        (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต) 

       ผู้บันทึกการประชุม                                                      กรรมการ

และเลขานุการ 

                            ผู้ตรวจรายงานการ

ประชุม                                          

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางวาสนา  บุณยทัต) 
ผู้บันทึกการประชุม 


