
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ ๑(๒๑)/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมลิขติ ๑ โรงแรมสวนดสุิตเพลส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
******************************* 

 
รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. พลเอกเมธี  สมุทรักษ์  ประธาน   
๒. ศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ ธานีรัตน์ รองประธานกรรมการ  
๓. นางเฉลิมศร ี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ  
๕. นายแพทย์กฤษฎา  มนูญวงศ ์ กรรมการ 
๖. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล กรรมการ 
๗. นายประสิทธิ์   อัคคะประชา กรรมการ 
๘. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 
๙. นายวรวุฒิ  ศิริวัฑฒนะ แทน นายคมวรเดช เหรียญทอง 
๑๐. นายพรหมภมร  เพ็งมาลา กรรมการ 
๑๑. นายสกุล   จรูญศักดิ ์ กรรมการ 
๑๒.  นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม    

๑.  คุณหญิงสมจินตนา  ภักดิ์ศรีวงศ ์ กรรมการ 
๒. พลอากาศโทวัชระ   ฤทธาคน ี กรรมการ  
๓. นางณชนก  แซ่อ้ึง กรรมการ 
๔. ดร. วิชัย   เจริญธรรมานนท์ กรรมการ 
๕. ดร. มานิต  เอ้ือทวีกุล กรรมการ  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๒. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๓. นางไพลิน  วัฒนาศรีโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ   
๔. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ  
   
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๒๑)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    ๒/๗ 

เป็นการล าดับเหตุการณ์ในแต่ละวันและน ามาสรุปเนื้อหา อาทิ กิจกรรมการด าเนินการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น 

และข่าวที่เก่ียวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

 พลเอกเมธี สมุทรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
              ๑.๑ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                         

ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง ประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น มีประเด็นส าคัญจากการประชุม ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ การครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๔. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๕. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ บุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 ๖. สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรตามตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปประเด็นส าคัญ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๓(๒๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒ หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖   
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
    ตามที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดท าหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นการรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาคมรับทราบถึงความก้าวหน้าและความเป็นไปของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดย



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๒๑)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    ๓/๗ 

    จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดุสิต ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖   
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
           สรุปเรื่อง  ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๒๐)/๒๕๕๖ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วจึงน าเสนอ           
เพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม  
 
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๒๐)/
๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยไมม่ีการแก้ไข  
                       
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   

 ๓.๑ การน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

      
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) เสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗(๑๗)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘(๑๘)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖และครั้งที่ ๙(๑๙)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากที่
ประชุมเล็งเห็นถึงความส าคัญของมหาวิทยาลัยในการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และพร้อม  
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีศักยภาพ โดยให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บริหารได้รับทราบและพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร  และฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ส านักงานอธิการบดีน าเสนอข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าวใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๑)/๒๕๕๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๒๑)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    ๔/๗ 

  ๓.๒ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา         
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

      
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี้  
   จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้หารือในการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา ก่อนที่จะถึงก าหนดครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๒๐)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม โดยมอบหมาย ดร. ประยุทธ์ สวัสดิเรียวกุล กรรมการ
ส่งเสริมฯ จัดท าโครงการร่วมกับทีมผู้จัดงานและเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับ รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าต่อที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการประชุมทราบต่อไป 
  จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ความคืบหน้าการจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก่อนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมว่า เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
แผนด าเนินการจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเห็นว่าควรจะ
ระงับการจัดกิจกรรมดังกล่าวไว้ก่อน นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดนตรีไทย ซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมดนตรีไทยเพ่ือให้นักศึกษา
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเล่นดนตรีเป็นศาสตร์ที่จะหล่อหลอมให้เป็นคนอ่อนโยน สามารถควบคุม
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ท าให้เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งยังมีโอกาสในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อ
สาธารณชน ซ่ึงอาจน าเรื่องดนตรีไทยมาสร้างให้เกิดเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้   
 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
 
 ๔.๑ (ร่าง) สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
 
         สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยรอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้    

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งถิ่น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๒๑)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    ๕/๗ 

ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความ
เสมอภาคในโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน คณะกรรมการส่งเสริมได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความมีวิสัยทัศน์  สามารถสะท้อนถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีและเป็นรูปธรรม 
  ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ ทั้ งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 
  จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการ 
ด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
 การพิจารณา ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขโดยเพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการกลาง ได้แก่         
๑) ดร. ประยุทธ์ สวัสดิเรียวกุล ๒) นายสุรพงษ์ วงศ์พลับ โดยมีหน้าที่ประสานการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายทั้ง ๔  ฝ่าย 
  
 มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
                 ๕.๑ สรุปยอดเงินท าบุญในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง สรุปยอดเงินท าบุญในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี
ก าหนดการเทศน์ ๒ วันรวม ๑๔ กัณฑ์ คือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร ถึง กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์
มหาพน และ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร ถึง กัณฑ์ที่ ๑๔ กัณฑ์คาถาพัน ได้ยอดเงิน
ท าบุญทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ มียอดเงินท าบุญทั้งสิ้น ๖๖,๒๘๔.๒๕ บาท   
(หกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)  
  จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปยอดเงินท าบุญใน
พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม      
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๒๑)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    ๖/๗ 

                ๕.๒ การจัดการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี 

 
           สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ ๕ 
ธันวามหาราช จะจัดโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โดยก าหนดหัวข้อในการเข้าประกวด ดังนี้ 
  ๑. หลักเกณฑ์การประกวด แบ่งเป็นระดับการศึกษา ประเภทวงดนตรี และเพลงบังคับ 
  ๒. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะต้องไม่มีรายชื่อนักดนตรี หรือ นักร้องซ้ ากันโดยเด็ดขาด 
  ๓. รายละเอียดการสมัครและส่งเทปรอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดที่ www.dusit.ac.th 
  ๔. รายละเอียดการแข่งขัน ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th 
  ๕. รางวัลการประกวด แบ่งเป็น ประเภทของวง และ ประเภทร้องประกอบเครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรีพื้นเมืองเพลงส้มต า 
  ๖. กติกาการแข่งขัน 
  จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การจัดการประกวด
ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โทร ๐ ๒๒๔๔ ๕๒๖๐-๒ และ เว็บไซต์ 
www.dusit.ac.th ส าหรับรูปแบบการจัดงานนั้น ฝ่ายเลขานุการจะน าเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป   
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกต ว่า มหาวิทยาลัยน่าจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวงดนตรีไทยประจ ามหาวิทยาลัย      
ทีบ่รรเลงโดยบุคลากรและนักศึกษา โดยมีอาจารย์ทางด้านดนตรีไทยเป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวง อาจจะเข้าร่วมการ
แข่งขันกับภายนอกได้ในโอกาสต่อไป ซึ่งจะเป็นการน าชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และท าให้กิจกรรมด้านดนตรีไทยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                ๕.๓ การจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี 
รักตะกนิษฐ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 
อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการเรือนพระนคร และผู้อ านวยการวิทยาลัยครูสวนดุสิต (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๘) ซึ่งท่าน
เป็นผู้พัฒนาวิทยาลัยครูสวนดุสิตให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ จนกลายเป็นหนึ่งใน         
สี่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตและน้อมร าลึกถึงพระคุณ

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


รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๒๑)/๒๕๕๗  วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    ๗/๗ 

     (นางวาสนา  บุณยทัต)              (นายมหินทร์   สุรดินทร์กูร)  
       ผู้บันทึกการประชุม                 กรรมการและเลขานุการ               
                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ของท่าน มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งภายในงานจะมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน หากมีความคืบหน้าจะ
น าเสนอในโอกาสต่อไป 
  จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การจัดงานครบรอบ 
๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ   
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
 
 สรุปเรื่อง นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร กรรมการและเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
                                                                  
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
      
     
 
  
      

(นางไพลิน วัฒนาศรีโรจน์) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 


