
รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย 

ครัง้ที ่๒/๒๕๕๘ 

วนัพฤหสับดีที ่๒๙ ตุลาคม 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. นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ 

๕. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ 

๖. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ 

๗. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 

๘. นายนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ กรรมการ 

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

ประชา   

๑๐. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ   

๑๑. นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ 

๑๒. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 

๑๓. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ    

๑๔. นายจตุรงค์   ชะวาลา กรรมการ 

๑๕. นายวีระยุทธ  หมื่นบุญมี แทน นาย

ภาสกร พลเยี่ยม 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการแล ะ

เลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)    

๑.  พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวศิโรรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน แทน ท่ี

ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 



       ๒/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

๒. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๓. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ส่งเสริมฯ 

๔. นางสาวจินต์ทิพา  สุประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 

  เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ สรปุประเดน็ส าคญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัสวน

ดสุิต  

  ครัง้ที ่๗/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๘ ครัง้พิเศษ/

๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๕๘ และ ครัง้ที ่๘/๒๕๕๘ 

เมือ่วนัที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๕๘   

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ครั้งพิเศษ/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ และ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดสรุปได้

ดังนี้ 

 

   ต าม ท่ี  มห าวิ ท ย าลั ย ส วน ดุ สิ ต  ได้ จั ด ป ร ะชุ ม สภ า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๘ ครั้งพิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี ๘/

๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ ให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี 



       ๓/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ครั้งพิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ 

กันยายน ๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘   

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
         สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม

เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการ

ประชุม  

 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ โดยไมม่ีการแก้ไข  

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง   

 
 ๓.๑ การด าเนนิงานจดัหารายไดใ้หก้บัมหาวิทยาลยัสวนดุสติ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การด าเนินงาน

จัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามท่ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ มี

ผลบังคับใช้ ต้ังแต่วัน ท่ี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท าให้มหาวิทยาลัย

ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งอาจท าให้ กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย รวมท้ังการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น 

   จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้ร่วมหารือเรื่อง

การด าเนินงานจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยท่ีประชุมมี

ข้อสั งเกตและข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับช่ องทางการหารายได้ให้กับ

มหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ



       ๔/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

มหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาวิธีการหารายได้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าเข้า

เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

   จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การด าเนินงานจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต       

   

 การพิจารณา ท่ีประชุมเห็นควรให้ชะลอการด าเนินงานในโครงการ

ต่าง ๆ ไว้ก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน และควร

รับทราบแนวทางการด าเนินงานของผู้บริหารชุดใหม่         

 
 มต ิ ท่ีประชุม ให้ความเหน็ชอบ ให้ชะลอการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 

ไว้ก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   

 

 ๓.๒ การสนบัสนนุกิจกรรมวนัช่อใหม ่๒๕๕๘ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบการสนับสนุน

กิจกรรมวันช่อใหม่ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

    ตามท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยองค์การบริหารนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา ได้ท าหนังสือบันทึกข้อความท่ี สภน.๐๐๓/๒๕๕๘ ลง

วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมวัน

ช่อใหม่ ๒๕๕๘ ในการนี้ นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสภา

นักศึกษาได้น าเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ัง

ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมวันช่อใหม่ ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เอ็ม ซี  ซี  ฮอลล์  เดอะมอลล์บางกะปิ  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดจัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่อโครงการ “Montra of Country : 

มนต์เพลงลูกทุ่ง” ให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

สร้างความสามัคคีอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี อีกท้ังได้เรียนรู้การ

ท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้แสดงออกถึง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ ท่ีได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท้ังนี้  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการ

ประกวด ดาว-เดือน การประกวด MC Search การประกวด Miss Lady 

Lady การประกวดการแสดง และการประกวดอัฒจรรย์เชียร์กีฬา จึงขอ

ความอนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการจัด



       ๕/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

กิจกรรมดังกล่าว โดยการสนับสนุนค่าถ้วยรางวัลต่าง ๆ จ านวน ๒๖,๐๐๐ 

บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น อาหาร และค่าน้ าดื่มส าหรับนักศึกษา 

จ านวน ๗๙,๐๐๐ บาท  

   จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการสนับสนุนกิจกรรมวันช่อใหม่ ๒๕๕๘  

  ท้ังนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งความประสงค์

ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยมอบเงินสนับสนุน ดังมีรายนาม

ต่อไปนี้ 

  ๑. นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ สนับสนุน จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ 

บาท 

  ๒. ดร. ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล สนับสนุน จ านวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

  ๓. นายรายินเดอร์ซิงห์ สัจจเทพ สนับสนุน จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ 

บาท  

  ท้ังนี้  ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้นายกองค์การบริหาร

นักศึกษา และประธานสภานักศึกษา รับมอบเงินจ านวนดังกล่าวรวมท้ัง

จัดท าหนังสือขอบคุณมอบให้กับผู้สนับสนุนในครั้งนี้ด้วย 
 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 
  ๔.๑ การเสนอชือ่บคุคลผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภา

มหาวิทยาลยั 
 
 สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การเสนอชื่อบุคคล

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้

ดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จะ

ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมาตรา ๑๙(๑) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๖ วรรคสุดท้าย

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๘ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการจะด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากการเสนอชื่อของคณะบุคคล 

ส่วนงาน และบุคคลท่ีมีสิทธิ์เสนอชื่อ ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ให้เสนอชื่อ

บุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามแบบเสนอประวัติ

และข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ง



       ๖/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการเสนอชื่อบุคคลในนามคณะบุคคลหรือ

หน่วยงาน เสนอชื่อบุคคลได้ คณะบุคคล หรือส่วนงานละ ๑ รายช่ือ 

  ก าหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๐๖.๓๐ น. ไม่

เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเสนอชื่อพร้อมแบบประวัติ

ไป ท่ี  ผู้ อ าน วยการส านั กงานมหาวิทยาลั ย  ในฐานะเลขานุ การ

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ณ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

หรือจัดส่งทางระบบ e-office (ให้สิทธิ์รับทราบ/ให้ความเห็น) 

  ท้ังนี้  ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ สามารถขอรับแบบเสนอชื่อ ได้ท่ี 

ส านักงานมหาวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดท่ี www.dusit.ac.th หรือระบบ e-

office และคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงาน

มหาวิทยาลัย และทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th เพ่ือน าเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเสนอช่ือบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัย 
 
 การพิจารณา ท่ีประชุมมีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน โดย มีมีมติเสนอช่ือ ดร. บุญลือ ทอง

อยู่ เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  
 
 ๔.๒ การเสนอชือ่บคุคลผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธกิารบดี

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 
 สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง การเสนอชื่อบุคคล

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรายละเอียด

สรุปได้ดังนี้ 

  ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ้นจากต าแหน่งตาม

มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ

วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการสรรหาจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการสรรหาจะ

ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

        มติ  ท่ีประชุมมีมติ เสนอชื่อ ดร. บุญลือ ทองอยู่ เพ่ือเข้ารับการสรร

หาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

http://www.dusit.ac.th/


       ๗/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

โดยการพิจารณาจากการสมัคร และการเสนอชื่อ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จากการเสนอชื่อของคณะบุคคล ส่วนงาน 

และบุคคลท่ีมีสิทธิ์เสนอชื่อ ท้ังนี้ ผู้สนใจสมัคร/ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ให้สมัคร/

เสนอช่ือบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาม

แบบสมัคร/เสนอชื่อ ประวัติ ข้อมูล รายละเอียดของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการ

เสนอช่ือรับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งการเสนอช่ือ

บุคคลในนามคณะบุคคลหรือส่วนงาน เสนอชื่อบุคคลได้ คณะบุคคล หรือ

ส่วนงานละ ๑ รายช่ือ 

  ก าหนดเวลาในการสมัคร/เสนอชื่อ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ไม่

เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สนใจสมัคร/ผู้มีสิทธิ์เสนอ

ชื่อ สามารถยื่นแบบสมัคร/เสนอชื่อ ประวัติ ข้อมูล รายละเอียดของผู้สมัคร/

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ด้วยตัวเอง ณ ส านักงานมหาวิทยาลัย หรือจัดส่งทางระบบ  e-office 

(เฉพาะบุคคลภายใน) โดยให้สิทธิ์รับทราบ/ให้ความเห็นฯ หรือจัดส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นเอกสารลับ (โดยถือประทับตราไปรษณีย์หรือตรา

ประทับบริษัทรับส่งเอกสารระหว่างประเทศเป็นส าคัญ) ไปท่ีผู้อ านวยการ

ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขท่ี  ๒๙๕ ถนน

นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

  ท้ังนี้  ผู้สนใจสมัคร/ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ สามารถขอรับแบบ

สมัคร/เสนอชื่อ ประวัติ ข้อมูลรายละเอียด ของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอช่ือ

เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ท่ี ส านักงาน

มหาวิทยาลัย หรือ ดาวโหลดท่ี  www.dusit.ac.th  หรือ ระบบ e-office 

(โดยเฉพาะบุคคลภายใน) และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใน

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมมีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๑ คน โดยมีมติเสนอชื่อ รอง

ศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



       ๘/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

 

 มติ  ท่ีประชุมมีมติ เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน 

เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  

 
 ๕.๑ สรปุรายไดจ้ากการจ าหนา่ยบัตรรบัประทานอาหาร “ครวัเจ๊

งอ้” ครัง้ที ่๒  

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้อนุมัติโครงการ

จ าหน่ายอาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้

เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งได้สิ้นสุดการจ าหน่ายบัตรเมื่อ

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เนื่องจากการด าเนินการเบิกจ่ายเพ่ือปิดยอดใน

การจ าหน่ายบัตรรับประทานอาหารในโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วม

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอจัดท าสรุปยอด

การจ าหน่ายบัตรเพ่ือแจ้งให้ ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยได้รับทราบในเบื้องต้น ดังนี้ 
 

       

รายได้: 

เงินสดฝากธนาคาร (เปิดบัญชี)          

๕๐๐.๐๐ 

 

 รายได้จากการจ าหน่ายคูปอง 

๔,๕๑๗ ใบ 

๒,๗๑๐,๒๐

๐.๐๐ 

๒,๗๑๐,๗

๐๐.๐๐ 

    

    

ค่าใช้จ่า

ย: 

ค่าด าเนินงานของครัวเจ๊ง้อ 

(ส่งเบิกครั้งที่ ๑ จ านวน ๓๗๙ ใบ 

ใบละ ๕๐๐ บาท) 

   

๑๘๙,๕๐๐.

๐๐ 

 

 

 ค่าด าเนินงานของครัวเจ๊ง้อ 

(ส่งเบิกครั้งที่ ๒ จ านวน ๑,๒๖๖ ใบ 

ใบละ ๕๐๐ บาท) 

 

   

๖๓๓,๐๐๐.

๐๐ 

 

๘๒๒,๕๐๐.

๐๐ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๘ 

 ๑,๘๘๘,๒๐

๐.๐๐ 



       ๙/๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

   

  ส าหรับการเบิกจ่ายงวดท่ี ๓ ฝ่ายเลขานุการได้ประสานไป

ยังร้านครัวเจ๊ง้อเรียบร้อยแล้ว และได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการรวบรวม

หลักฐานการเบิกจ่าย ท้ังนี้จะน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายได้จากการจ าหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 

“ครัวเจ๊ง้อ” ครั้งที่ ๒ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

  ๖.๑ 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 ๓/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

   ท้ังนี้  ท่ีประชุมหารือก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ขอให้เลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือน 

เพ่ีอมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วม

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยท่ีประชุมก าหนดเป็นวันพฤหัสบดีท่ี 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  

    จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

      



       ๑๐/

๗ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘                   

  

 

   (นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง)                                        (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต) 

       ผู้บันทึกการประชุม                                                     กรรมการ

และเลขานุการ 

                           ผู้ตรวจรายงานการ

ประชุม                                          

  

      

    (นางวาสนา   บุณยทัต) 

      ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 


