
รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย 

ครัง้ที ่๓/๒๕๕๘ 

วนัศุกรท์ี ่๔ ธนัวาคม 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. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ 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 กรรมการ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการแล ะ

เลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)    

๑.  นางณชนก  แซ่อึ้ง กรรมการ 

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว ท่ีปรึกษาอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

๒. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  



       ๒/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

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 ่๙/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๘ และครัง้ที ่๑๐/

๒๕๕๘  

  เมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปประเด็น

ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปประเด็นส าคัญจาก

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

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

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๑๐/

๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ ให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุป

ประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

เมื่อวัน ท่ี  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้ ง ท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวัน ท่ี  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 



       ๓/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๑.๒ รายงานการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการ

มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ       ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงราย  จงัหวดัเชียงราย 

 

          สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง รายงานการเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดสรุปได้

ดังนี้ 

   ตามท่ี  มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชี ยงราย ได้ จั ดประชุ ม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        ท่ัวประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 

๒๕๕๘ เมื่อวัน ท่ี  ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการท างานร่วมกัน และเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง และพลเอกจิระ โกมุทพงศ์          ได้เข้าร่วม

ประชุม ในครั้งนี้และได้จัดท ารายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         ท่ัวประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. โครงการท่ี เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย เห็นควรจัด

โครงการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความเข้มแข็งของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

  ๒. การปรับปรุงแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เห็นควรให้มีแผนการพัฒนา 

    

  ๓ . ก ารสร้ า งสั ม พั น ธภ าพ และการ เรี ยน รู้ ร ะห ว่ า ง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน เห็นควรจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 

  ๔. บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ในการส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล ควรมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 



       ๔/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

  ข้อสังเกตท่ีได้จากการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ

จากเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๑. การจัดประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พบว่ามีจ านวนครั้ง/ปีท่ีแตกต่างกัน บางมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 

๑ ครั้งต่อภาคเรียน  ๒ เดือน/ครั้ง  และ ๑เดือน/ครั้ง  

   ๒. การหารายได้ให้มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นการจัดหา

ทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา ดังนั้นรายได้จาก

การจัดกิจกรรมหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

จะเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแลและจัดสรร

เป็นแผนรายปี ท้ังการจัดสรรทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของ

นักศึกษาซึ่งแตกต่างจากแนวปฏิบัติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีกิจกรรมหารายได้เน้นการจัดหาทุนสนับสนุน

การศึกษา และมอบให้มหาวิทยาลัยท้ังหมดเพ่ือด าเนินการจัดสรรทุน การ

ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา จะ

เป็นการเสนอแนวทางปฏิบั ติมากกว่าการด าเนินการเอง การขอ

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยจึงไม่มีเป็นงบประมาณกลาง ต้องได้รับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการบางท่านโดยตรง หรือใช้เครือข่ายของผู้ทรงคุณวุฒิ

สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษา  

   ส่ วน การห ารายได้ สนั บ สนุ น ก ารด า เนิ น งานของ

มหาวิทยาลัย จากงานบริการวิชาการ และงานวิจัย พบว่ายังมีบทบาทน้อย 

ยกเว้นมหาวิทยาลัยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกิจกรรม

ให้นักวิจัยพบผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือเครือข่าย 

น าผลการวิจัยไปสู่การผลิตเป็นการค้า การสนับสนุนของคณะกรรมการ

ส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนแหล่งฝึกงาน หรือแหล่งท างานหารายได้เพ่ือ

ใช้ในการศึกษา 

   ๓. องค์ประกอบของคณ ะกรรมการส่ งเสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นอกจากตัวแทนของนักศึกษา จะมีนายกสมาคม

ศิษย์เก่าเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และจะมีผู้บริหารซึ่งผู้แทนของ

มหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับ



       ๕/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

มหาวิทยาลัย และน าเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ค าแนะน าหรือ

เสนอแนวทางปฏิบัต ิ

   ๔. กิจกรรมการเชื่อมโยงกับชุมชน มักเป็นกิจกรรมท่ี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีหลัก เช่นเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเสนอเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

   ๕. การจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์ ควรศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติและข้อบังคับของแต่ละ

มหาวิทยาลัย  

 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ รายงานการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด

เชียงราย 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
         สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – 

๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึง

น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม  

 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ โดยไมม่ีการแก้ไข  

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง   

 
  ไม่มี 

 

ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพจิารณา 



       ๖/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

 

  ๔.๑ การเสนอชือ่บคุคลเข้ารบัการสรรหาเพือ่ด ารงต าแหนง่

กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การเสนอชื่อบุคคล

เข้ ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

  ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๑๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 

๒๕๕๘ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการจะด าเนินการสรรหาผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการ เสนอชื่อ

ของคณะบุคคล ส่วนงาน และบุคคลท่ีมีสิทธิ์เสนอชื่อ ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 

ให้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบเสนอประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า

รับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งการเสนอชื่อบุคคลในนามคณะบุคคลหรือหน่วยงาน เสนอชื่อบุคคลได้ 

คณะบุคคล หรือส่วนงานละไม่เกิน ๕ รายช่ือ   

  ก าหนดระยะเวลาในการ เสนอชื่ อ  ต้ั งแ ต่ วัน ท่ี  ๒ ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง 

๐๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเสนอชื่อ

พร้อมแบบประวัติไปท่ี ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ณ ส านักงานมหาวิทยาลัย หรือจัดส่งทางระบบ e-office (ให้สิทธิ์รับทราบ/

ให้ความเห็น) 

  ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ สามารถขอรับแบบเสนอประวัติและ

ข้อมูล ได้ท่ี ส านักงานมหาวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดท่ี www.dusit.ac.th 

หรือระบบ  e-office รวม ท้ั งคณ ะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ 

จ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๗(๑) แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร 

พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดท่ีใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภา

มหาวิทยาลัยต่อไป 



       ๗/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง

ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง

ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน เพ่ือเข้ารับ

การสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

  ๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 

  ๒. ดร. จรินทร์ สวนแก้ว 

  ๓. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 

  ๔. นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ 

  ๕. นายถิระชัย วุฒิธรรม  

 

        มติ   ท่ีประชุมมีมติ  เสนอชื่อ บุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง

ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน ดังนี้ 

  ๑. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 

  ๒. ดร. จรินทร์ สวนแก้ว 

  ๓. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ 

  ๔. นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ 

  ๕. นายถิระชัย วุฒิธรรม 

 

 ๔.๒ (ร่าง) รายงานผลการด าเนนิงานคณะกรรมการสง่เสรมิ

กิจการมหาวิทยาลยั      (มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถงึ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

 สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานผล

การด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ ถึงธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  คณ ะก รรมก ารส่ ง เส ริ ม กิ จ ก ารมห าวิ ท ย าลั ย  เป็ น

คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๒๖ ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ี ดังนี้   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย (๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการ

จัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (๓) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็น



       ๘/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

การสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และ (๔) ส่งเสริม 

สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ประชาชน   

  ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้การ

จัดท าสรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีได้ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวาง

แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอย่าง

เป็นระบบต่อไป  

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘) 

 

 การพิจารณา  ท่ีประชุมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เพ่ิ มหน้ าสาส์นจากประธานคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

 ๒. เพ่ิมประวัติของคณะกรรมการโดยย่อ  

 ๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต าแหน่งเลขานุการ แก้ไขเป็น 

กรรมการและเลขานุการ  ๔. สรุปโครงการ “ครัวเจ้ง๊อ”ฯ ขอให้

เพ่ิมเติมภาพถ่ายการจัดประชุมโครงการ ณ ครัวเจ้ง๊อ สาขาสี่พระยา และ

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดของผู้ให้การ

สนับสนุนโครงการในการจัดพิมพ์       สื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าจัดพิมพ์ิ 

Inkjet Outdoor โดยพลเอกจิระ โกมุทพงศ์ จ านวนเงิน ๑๕,๑๙๔ บาท และ

ค่าจัดพิมพ์ไวนิล ติดต้ัง ๖ สาขา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง 

จ านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

 ๕. สรุปการประชุมเสวนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัว

ประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย ขอให้เพ่ิมเติมภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ๖. สรุปผลการด าเนินงาน ให้เพ่ิมโครงการคอนเสิร์ตการกุศลเพ่ือน า

รายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และ

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต เนื่ องจากเป็นโครงการท่ีผ่านการน าเสนอจากท่ีประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  

   ๗. เพ่ิมเติมข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน  คือ               ข้อเสนอแนะท่ีได้จาก

คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย และข้อเสนอแนะจากการประชุมในแต่ละครั้ง 



       ๙/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

 ๘. ภาคผนวก ข : ตารางสรุปงบประมาณการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้อให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 

 ๗. ภาคผนวก ค : ภาพบรรยากาศการประชุมฯ ให้เพ่ิมภาพถ่าย พลเอก

จิระ โกมุทพงศ์ และนางณชนก แซ่อึ้งรวมทั้งผู้แทนอธิการบดี  

 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและ

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการประชุม

ครั้งต่อไป 

 

 มติ  ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงาน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ของที่ประชุม 

 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  

 
 ๕.๑ สรปุรายไดจ้ากโครงการ “ครวัเจง๊อ้” ขอร่วมสนบัสนนุ

ทุนการศึกษาใหก้บั 

  นกัศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย ์และการมอบเงนิรายไดห้ลงั

หักคา่ใช้จา่ย 

  ในโครงการให้มหาวิทยาลยัเพื่อเปน็ทุนการศึกษาใหก้บั

นกัศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย ์

 

 สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง สรุปรายได้จาก

โครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาขาด

แคลนทุนทรัพย์ และการมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในโครงการให้

มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อนุมัติโครงการจ าหน่าย

อาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็น

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทาง

การศึกษานั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดท าสรุปรายได้จากการจ าหน่ายบัตรรับประทาน

อาหาร “ครัวเจ๊ง้อ” น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ และเพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



       ๑๐/๘ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

จึงขอมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงินจ านวน ๕๖๐,๕๘๘ บาท 

(ห้าแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาท) ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. 

  ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ 

อธิการบดี ได้เดินทางมารับมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน

จ านวน ๕๖๐,๕๘๘ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาท) พร้อม

กันนี้ได้มอบหมายให้กองคลังน าเงินเข้ากองทุนการศึกษาเฉพาะปี ต่อไป 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายได้จากโครงการ “ครัวเจ๊ง้อ” ขอร่วม

สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ และการมอบ

เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในโครงการให้มหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็น

ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

 ท้ังนี้ จากการปิดบัญชีโครงการ “ครัวเจ้ง๊อ” ฯ มีดอกเบี้ยคงเหลือ เป็น

เงิน ๒,๗๒๘.๔๓ บาท ซึ่งรวมเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีมอบให้กับ

มหาวิทยาลัย เป็นเงินท้ังสิ้น ๕๖๓,๓๑๖.๔๓ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพัน

สามร้อยสิบหกบาทส่ีสิบสามสตางค์)  

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๕.๒ สรปุผลการด าเนนิงานการจดักจิกรรมวนัชอ่ใหม ่๒๕๕๘ 

 

 สรุปเรื่อง นายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา 

น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง สรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 

๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  กิจกรรมวันช่อใหม่ ๒๕๕๘ “Montra of Country : มนต์

เพลงลูกทุ่ง” เป็นการจัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่” มีรูปแบบการจัด

กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ปลอดภัย และเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี อันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ระหว่างนักศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

ใหม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษา

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และสามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ส่งผลให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรม

ดังกล่าว มีการประกวด ดาว-เดือน ประกวด MC  ประกวด Miss Lady 



       ๑๑/

๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

ประกวดการแสดง และประกวดอัฒจรรย์เชียร์ ณ MCC Hall The Mall 

Bangkapi  จัดขึ้น เมื่อวัน ท่ี ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้ เข้าร่วม

โครงการประมาณ ๓,๕๐๐ คน  

  ผลการประเมินโครงการสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ ๙๐  และในโอกาสนี้ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีได้ให้การ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท าให้การจัดกิจกรรม  วัน

ช่อใหม่ “Montra of Country : มนต์เพลงลูกทุ่ง”ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 

๒๕๕๘ 

 

  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 ครั้งท่ี ๑(๔)/๒๕๕๙ 

ในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

ลิขิต ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

    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 



       ๑๒/

๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘                   

  

 

                           ผู้ตรวจรายงานการ

ประชุม                                          

  

      

    (นางวาสนา   บุณยทัต) 

      ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 


