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รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.30 – 13.08 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.ดุลยพิชัย
โกมลวานิช
2. นายสถาพร
ศรีมวง
3. นายอาทร
จุลโลบล
4. ดร.มนวิภา
ประชัญคดี
5. นายจารุพัฒน
ผลไพร
6. เภสัชกรหญิงปยธิดา
พูนพัฒนปรีชา
7. นายชาลี
เสนขาว
8. นายสรณ
โตทอง
9. นายอรุณ
คงมั่น
10. ดร.ธิติมานันท
น้ําเงินพัฒน
11. นายกองคการนักศึกษาภาคพิเศษ
12. ประธานคณะกรรมการองคการนักศึกษาภาคปกติ
13. ผศ.ขวัญเดือน
ชวนประสิทธิ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางอติภา
เองตระกูล
นางสาวพิมพประไพ
พิศาลบุตร
นายวิจิตร
อภิชาติเกรียงไกร
นายพรพินิต
วงคจิโรจน
แมชี ดร.ศันสนีย
เสถียรสุต
รศ.ไพฑูรย
สมัครกิจ
นายกองคการนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองคการนักศึกษาภาค กศ.บป.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การทบทวนอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
การทบทวนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการยังมี
ความเขาใจไมมากพอ โดยในการทํากิจกรรมที่ผานมาจะเนนในเรื่องของการบูรณาการ ซึ่งตอไปคณะกรรมการ
ตองศึกษาในเรื่ องของระเบียบ ขอบังคับ ใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในการดํ าเนิ นการกิจกรรมตางๆ
ให ถู กต องตามระบบของราชการ และตามอํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 26 คณะกรรมการ มีหนาที่ ดังนี้
1. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให คํ า ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะแก ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นา
แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3. ส ง เสริ ม ให มี ทุ น การศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย ให มี โ อกาสศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัย อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
4. สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน
ประธาน กลาววา ในหนาที่ขอที่ 1 สิ่งที่คณะกรรมการใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย
อาจตองมีการเขียนรายละเอียดไว เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดพิจารณา
หนาที่ขอที่ 2 คณะกรรมการควรมีโอกาสในการประชุมรวมกับคณะตาง ๆ เพื่อรวมกันหารือ
ในการพัฒนาหลักสูตร เชน การทองเที่ยว การโรงแรม ศิลปวัฒนธรรม
ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสงค กลาววา ควรใหการสนับสนุนสาขาวิชาคหกรรม เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีสาขานี้อยูแลว
นายชาลี เสนขาว กลาววา จากเดิมที่เคยดําเนินการคือการประชุมสัญจรไปยังแตละคณะ
เพื่อหารือรวมกัน และหาแนวทางแกปญหาในสิ่งที่คณะขอความรวมมือ
ประธาน กลาววา เปนขอเสนอแนะที่ดที ั้ง 2 เรื่อง ซึ่งอาจจะเรียนเชิญคณบดีของแตละคณะ
เพื่อเขารวมประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธาน กลาววา หนาที่ขอที่ 3 คณะกรรมการควรมีการหาวิธีการใหไดทุนมา ซึ่งขณะนี้
กําลังหาชองทางในการดําเนินงานอยู คณะกรรมการที่ไดมอบหมายในแตละกิจกรรมควรมีการหารือนอก
รอบในเรื่องนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อวั น ที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห อ งประชุ ม อยุ ธ ยา – อาเซี ย น
สํานักงานอธิการบดี
เลขานุ การคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย นํ าเสนอรายงานการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยไมมกี ารแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอรายงานข อ มู ล
จากการดํ า เนิ น งานและผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ มกิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2
3.3
5.1

เรื่อง
ความคืบหนาการสรางกิจกรรมเพื่อหา
กองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ความคืบหนาโครงการจัดทําหนังสือ
“นิเวศสุนทรียในวิถีอยุธยา”
ขออนุมัติงบประมาณรวมบริจาคโครงการ
จัดการแสดงคอนเสิรตการกุศลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มติที่ประชุม/ความคิดเห็น
ของที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับทราบ

อยูระหวางการดําเนินการ

รับทราบ

อยูระหวางการดําเนินการ

อนุมัติงบประมาณเพื่อรวมบริจาค จํานวน
3,000 บาท และมอบหมายเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จัดทําบัญชีรายละเอียดการรวมบริจาค
งบประมาณใหแกสถาบันการศึกษาตาง ๆ

ไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรแี ลว
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 และ
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยไดจัดทําบัญชีรายละเอียด
การรวมบริจาคของสถาบันการศึกษา
ตางๆ เรียบรอยแลว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559

[2-4]

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหนาการสรางกิจกรรมเพื่อหากองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.ธิ ติ ม านั น ท น้ํ า เงิ น พั ฒ น กล า วว า ขอเสนอแนวคิ ด ว า ในการจั ด หาทุ น เพื่ อ เป น
ทุนการศึกษากับนักศึกษา โดยการใหคณะกรรมการ 1 คน จัดหาผูที่จะมอบทุนใหกับนักศึกษา จํานวน 5
คน เพื่อมารวมสนับสนุนในกองทุนนี้
ประธาน กลาววา ในการมอบทุนแกนักศึกษานั้น เปนสิ่งสําคัญ ควรมีการพิจารณามอบ
ใหกับผูทมี่ ีความเหมาะสม และนําไปใชประโยชนดานการศึกษาจริง ๆ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ความคืบหนาโครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรียในวิถีอยุธยา”
สาระสําคัญโดยยอ
ประธาน กลาววา โครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรียในวิถีอยุธยา” ขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
นายอาทร จุลโลบล กลาววา มีกิจกรรมเพื่อชวยในการสงเสริมนักศึกษา คือ การฝกงาน
เนื่องจากที่บริษัทตองการนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร เพื่อเขารับการฝกงาน จํานวน 20 คน เพื่อให
นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณในการทํางานดานนี้โดยตรง
ประธาน กล าวว า เป น กิจ กรรมที่ ดี ซึ่ งจะเป น ประโยชน ต อนั กศึกษา และมอบหมาย
ใหนายชาลี เสนขาว ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสงค และนายอาทร จุลโลบล ดําเนินการ และหารื อ
กับมหาวิทยาลัยตอไป
นายอาทร จุลโลบล กลาววา จะมีการจัดงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนลมอเตอรโชว ซึ่งคาด
วาหากนักศึกษาไดมีโอกาสไดเขารวมงานนี้ก็จะเปนการดี เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ ซึ่งอาจมี
แนวคิดในเชิงสรางสรรคตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากมหาวิทยาลัย
- ไมมี การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 หารือเรื่องโครงการอบรมมวลชน “ผูนําวัฒนธรรมไทย ใจรักษแผนดิน”
สาระสําคัญโดยยอ
ประธาน หารื อเพื่อเตรีย มความพร อมในด านต าง ๆ ของการจัด โครงการอบรมมวลชน
“ผูนําวัฒนธรรมไทย ใจรักษแผนดิน”
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 หารือเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารสันนิบาตพุทธศาสนิกชนนานาชาติ
International Buddhist Confederation (IBC), Governing Council
Meeting, 1 – 3 March 2016 Ayutthaya, Thailand
สาระสําคัญโดยยอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสันนิบาตพุทธศาสนิกชนนานาชาติ เปนการประชุมระดับ
โลก โดยมีเลขานุการขององคดาไลลามะ และเจาหญิงซึ่งเปนพระขนิษฐาของพระมหากษัตริยจิกนี่พรอม
ทั้งองคคณะจะเสด็จมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ เสด็จมาถึงในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 และจะมี
การประชุมในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร และในภาคกลางคืน ณ บริเวณวัด
หลั งคาขาว จะมีการจั ด มินิไลน แอนด ซาวด คลาสสิ คปาร ตี้ การพบปะพี่น องชาวมุส ลิ ม การร ว ม
รั บ ประทานอาหารมุส ลิ ม การรั บ ฟง ดนตรี ไ ทย โดยงานนี้ จ ะเป น การจั ด งานเล็ ก ๆ แบบเรี ย บง า ย
สิ่งสําคัญคือกระบวนการที่มีจิตใจอันโปรงใส
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานสถานะการเงินของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
สาระสําคัญโดยยอ

1. รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยการคาอยุธยาพารค : 391-0-02822-5
ขอมูลระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 – วันที่ 2 มีนาคม 2559
วันที่
4 ก.พ.59

รายการ
ยอดยกมา
รวม
ยอดคงเหลือ

ผูรับเงิน

รายรับ
-

รายจาย
-

(สามแสนเกาหมืน่ แปดพันเการอยหาสิบเกาบาทสามสิบสามสตางค)

คงเหลือ
398,959.33
- 398,959.33
398,959.33

2.รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา (กองทุนเพื่อการศึกษา : 101-0-42570-6)
ขอมูลระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 – วันที่ 2 มีนาคม 2559
วันที่
รายการ
ผูรับเงิน
รายรับ
รายจาย
คงเหลือ
4 ก.พ.59
ยอดยกมา
92,731.20
รวม
ยอดคงเหลือ

-

-

-

(เกาหมื่นสองพันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 13.08 น
................................................
(ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์)
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
..............................................
(ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช)
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559

92,731.20
92,731.20

