
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๒(๒๒)/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
******************************* 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 
๑. พลเอกเมธี  สมุทรักษ์  ประธาน   
๒. ศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ ธานีรัตน์ รองประธานกรรมการ  
๓. พลอากาศโทวัชระ   ฤทธาคนี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ  
๕. ดร. วิชัย   เจริญธรรมานนท์ กรรมการ 
๖. ดร. ประยุทธ์  สวัสด์ิเรียวกุล กรรมการ 
๗. พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค แทน นายประสิทธ์ิ อัคคะประชา 
๘. นางณชนก  แซ่อ้ึง กรรมการ  
๙. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ 
๑๐.  นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 
๑๑. นายเดชาธร  สุวรรณแสง  กรรมการ 
๑๒. นางสาวนุชรา  ลับภู แทน นายสกุล จรูญศักด์ิ 
๑๓.  นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม    

๑.  คุณหญิงสมจินตนา  ภักด์ิศรีวงศ์ กรรมการ 
๒. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 
๓. นายแพทย์กฤษฎา  มนูญวงศ์ กรรมการ  
๓. ดร. มานิต  เอ้ือทวีกุล กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๓. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๔. นางไพลิน  วัฒนาศรีโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ   
๕. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ  
   
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๒๒)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗   ๒/๖ 

 พลเอกเมธี สมุทรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
              ๑.๑ สรุปประเด็นสาํคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                      

ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ  
  ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
 สรปุเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง ประเด็นสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประจําทุกเดือนน้ัน 
ในการน้ี จึงขอสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม ดังน้ี 
 ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แผนงานสร้างเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐      
 ๒. สภามหาวิทยาลัย ใหค้วามเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ผลการไม่พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๔. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนบุคลากรของศูนย์การ ศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗   
 ๕. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๖. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ิมเติม จํานวน ๑ คน      
 ๒. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แผนการปรับปรุงคุณภาพและให้ความเห็นชอบคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรนําเงินของกองทุน
สะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว สํานักกิจการพิเศษ กู้ยืม  
 ๔. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๒๒)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗   ๓/๖ 

  จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปประเด็นสําคัญ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ 
๒(๒๓)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒ หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และ            

เดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๖ และ เดือน มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี   
    ตามที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทําหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาคมรับทราบถึงความก้าวหน้าและความเป็นไปของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยเป็นการลําดับเหตุการณ์ในแต่ละวันและนํามาสรุปเน้ือหา อาทิ กิจกรรมการ
ดําเนินการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น และข่าวที่เก่ียวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
    จึงนําเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือข่าวมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
           สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๑)/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วจึงนําเสนอ           
เพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม  
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๒๑)/๒๕๕๗ 
โดยไม่มีการแก้ไข      
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   

 ๓.๑ การฟืน้ฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมนําเสนอที่ประชุมเรื่อง การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๒๒)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗   ๔/๖ 

 จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๑(๒๑)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมให้ความเหน็ว่า มหาวิทยาลัยควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยการจัดต้ังวงดนตรีไทยประจํามหาวิทยาลัยที่บรรเลงโดย
บุคลากรและนักศึกษา มีอาจารย์ทางด้านดนตรีไทยเป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวง ตลอดจนผลักดันให้มีการแข่งขันกับ
ภายนอกซึ่งจะเป็นการนําช่ือเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และทําให้กิจกรรมด้านดนตรีไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   
 ในการน้ี ที่ประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนําเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังน้ี 
 ๑. มหาวิทยาลัย ควรบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยนําสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มหาวิทยาลัย
สร้างขึ้น นําขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของโลก : World Intellectual Property Organization (WIPO) หรือ
จัดทําเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่
และมีช่ือเสียง และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับสวนดุสิต   
 ๒.  มหาวิทยาลัย  ควรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยให้เกิดเป็นจุดแข็ง โดยจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ดนตรีไทยเพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมไทยให้เข้มแข็งและทําให้เกิดสุนทรียภาพทางจิตใจ 
 ๓. มหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงวัฒนธรรมด้ังเดิม ประวัติความเป็นมาของอาคาร
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดทําป้ายบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของสถานที่น้ัน ๆ  
 ๔.  มหาวิทยาลัย ควรทดลองเปิดเพลงไทยเดิม หรือเพลงไทยประยุกต์ร่วมสมัยที่บรรเลงด้วยดนตรีไทยใน
ช่วงเวลาพักกลางวัน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคย และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 ๕.  นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา ควรมีส่วนร่วมในการจัดโครงการที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมไทย 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ   
  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
 ๔.๑ ผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  รอบ ๓ ปี             

(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตามพระราชบญัญัติ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ 

 
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต นําเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี    

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ กําหนดให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งต้ัง มีวาระการตําแหน่ง



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๒๒)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗   ๕/๖ 

เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยดําเนินงานตามหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖    
ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ดังน้ี 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  ๒. เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งถิ่น  
  ๓. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวิสัยทัศน์ สามารถ
สะท้อนถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีและเป็นรูปธรรม ในการน้ี จึงสรุปผลการดําเนินงาน
ในรอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตามหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖   
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังน้ี 
 ๑. ควรเพ่ิมเติมข้อมูลข้อเสนอแนะเรื่องดนตรีไทยในหน้าที่ข้อ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดของการเรียนรู้แบบ “ไตรลักษณ์ทางการศึกษา” จากการประชุมเสวนาเร่ือง 
“มิติใหม่ของสวนดุสิต ก้าวใหม่สู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ว่ามีอะไรบ้าง 
  
 มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี 
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
                 ๕.๑ การเตรียมงานครบรอบ ๑๐๐ ปี คณุหญงิกระจ่างศรี รกัตะกนิษฐ 
 
 สรุปเรื่อง นายมหินทร์ สุรดินทร์กูร กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การเตรียมงาน
ครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้กําหนดจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี 
รักตะกนิษฐ  ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมหาวิทยาลัยได้
ประชุมเตรียมงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาช่ืนอารมณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย ได้เชิญ นายมหินทร์ สุรดินทร์กูร เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒(๒๒)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗   ๖/๖ 

     (นางวาสนา  บุณยทัต)               (นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร)  
       ผู้บันทึกการประชุม                 กรรมการและเลขานุการ               
                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเตรียมงาน
ครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
 
  ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
 
 สรุปเรื่อง นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร กรรมการและเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง กําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาช่ืนอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
                                                                  
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
      
     
 
  
     

(นางไพลิน วัฒนาศรีโรจน์) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 


