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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. ดร.ดุลย์พิชัย
โกมลวานิช
2. นางอติภา
เองตระกูล
3. นายอาทร
จุลโลบล
4. นายพรพินิต
วงค์จิโรจน์
5. นายจารุพัฒน์
ผลไพร
6. นายชาลี
เส้นขาว
7. นายสรณ
โตทอง
8. นายอรุณ
คงมั่น
9. รศ.ไพฑูรย์
สมัครกิจ
10. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ
11. ผศ.ขวัญเดือน
ชวนประสิทธิ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสถาพร
ศรีม่วง
2. ดร.มนวิภา
ประชัญคดี
3. นางสาวพิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร
4. นายวิจิตร
อภิชาติเกรียงไกร
5. แม่ชี ดร.ศันสนีย์
เสถียรสุต
6. เภสัชกรหญิงปิยธิดา
พูนพัฒนปรีชา
7. ดร.ธิติมานันท์
น้ําเงินพัฒน์
8. นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
9. ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ
10. ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2559
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมโครงการอบรมมวลชน “คนวัฒนธรรมไทย ใจรักษ์แผ่นดิน”
ในวันที่ 10 – 12
กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นการทํางานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ฝ่ายความมั่นคง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมดําเนินการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี และได้มีการแต่งตั้งคุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ
เป็นประธานรุ่นที่ 1 และต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ
ครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. การมาเยือนประเทศไทยของสมัชชาพุทธศาสนาสากลจากทั่วโลก จํานวน 26 ประเทศ ผู้นํา
องค์กรของฝ่ายเลขานุการ จํานวน 100 ท่าน ผู้มีบทบาททางพระพุทธศาสนา จํานวน 100 ท่าน รวมถึงมวลชน
ต่าง ๆ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมในการต้อนรับการมาเยือนในครั้งนี้ด้วย เนื่องจาก
มีแนวคิดว่าการจะหากองทุนใดก็ตาม ต้องหาบุคคลเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการทํากิจกรรม เพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ดร.ภาคิน โชติเวชย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การร่ ว มบริ จ าคโครงการจั ด การแสดงคอนเสิ ร์ ต การกุ ศ ลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ต
การกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการดําเนินงานในกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 มกราคม 2559
ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมบริจาคงบสนับสนุน จํานวน
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ขอบคุณในการร่วมบริจาคครั้งนี้ พร้อมนี้ได้นําส่ง
ใบเสร็จรับเงินมาให้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2559
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุม ภาพั นธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อยุธยา – อาเซียน
สํานักงานอธิการบดี
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นําเสนอรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอรายงานข้ อ มู ล
จากการดํ า เนิ น งานและผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2
3.3
5.1
5.2

เรื่อง
ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหา
กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ
“นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”
หารือเรื่องโครงการอบรมมวลชน “ผู้นํา
วัฒนธรรมไทย ใจรักษ์แผ่นดิน”
หารือเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สันนิบาตพุทธศาสนิกชนนานาชาติ
International Buddhist
Confederation (IBC), Governing
Council Meeting, 1 – 3 March 2016
Ayutthaya, Thailand

มติที่ประชุม/ความคิดเห็น
ของที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับทราบ

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

รับทราบ

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

รับทราบ

จัดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 10 – 12
กุมภาพันธ์ 2559
มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม
2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
และจัดกิจกรรมบริเวณวัดหลังคาดํา

รับทราบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2559
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ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
โครงการการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้หารือร่วมกันในการจัดโครงการการจัดแสดง
คอนเสิ ร์ ต การกุ ศ ล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด หาทุ น เพื่ อ เป็ น ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ ป ระชุ ม มี ก ารหารื อ กั น อย่ า งกว้ า งขวางในเรื่ อ งนี้ และประธานได้ ม อบหมายให้
นายอาทร จุลโลบล เป็นผู้ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาศิลปินนักร้อง นางอติภา เองตระกูล รับผิดชอบ
การจํ า หน่ า ยบั ต ร โดยคาดว่ า จะขายบั ต รล่ ว งหน้ า ในราคาใบละ 2,000 บาท วงดนตรี ป ระธาน
คณะกรรมการส่งเสริ ม กิ จการมหาวิ ทยาลัยฯ ได้ จัดหาแล้ว ส่วนสถานที่คาดว่าจะใช้ อาคาร 100 ปี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนดการจัดคอนเสิร์ตประมาณวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม
2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบหมายให้นายอาทร จุลโลบล จัดหาศิลปินนักร้อง นางอติภา เองตระกูล รับผิดชอบ
การจําหน่ายบัตร

ระเบียบวาระที่ 3.3 ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน กล่าวว่า โครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา” ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากมหาวิทยาลัย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2559
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานสถานะการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
สาระสําคัญโดยย่อ

1. รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค : 391-0-02822-5
ข้อมูลระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 2 มีนาคม 2559
วันที่
4 ก.พ.59

รายการ
ยอดยกมา
รวม
ยอดคงเหลือ

ผู้รับเงิน

รายรับ
-

รายจ่าย
-

(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)

คงเหลือ
398,959.33
- 398,959.33
398,959.33

2.รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา (กองทุนเพื่อการศึกษา : 101-0-42570-6)
ข้อมูลระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 2 มีนาคม 2559
วันที่
รายการ
ผู้รับเงิน
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
4 ก.พ.59
ยอดยกมา
92,731.20
รวม
ยอดคงเหลือ

-

-

-

(เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2559

92,731.20
92,731.20
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เลิกกประชุม เวลลา 12.15 น
.................................................
(ผศ.ขขวัญเดือน ชววนประสิทธิ์)
เลขาานุการคณะกรรรมการส่งเสริริมกิจการมหาาวิทยาลัย
..............................................
โ
ช)
(ดรร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิ
ประธานคณะกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิวิทยาลัย
ประธานการรประชุม

การประชุมคณ
ณะกรรมการส่งเสริริมกิจการมหาวิทยาลั
ย ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครัง้ ั ที่ 4/2559

