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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. ดร.ดุลย์พิชัย
โกมลวานิช
2. นายสถาพร
ศรีม่วง
3. นางอติภา
เองตระกูล
4. นายอาทร
จุลโลบล
5. นางสาวพิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร
6. นายจารุพัฒน์
ผลไพร
7. นายชาลี
เส้นขาว
8. นายสรณ
โตทอง
9. นายอรุณ
คงมั่น
10. ดร.ธิติมานันท์
น้ําเงินพัฒน์
11. รศ.ไพฑูรย์
สมัครกิจ
12. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ
13. ผศ.ขวัญเดือน
ชวนประสิทธิ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร.มนวิภา
ประชัญคดี
นายวิจิตร
อภิชาติเกรียงไกร
นายพรพินิต
วงค์จิโรจน์
แม่ชี ดร.ศันสนีย์
เสถียรสุต
เภสัชกรหญิงปิยธิดา
พูนพัฒนปรีชา
นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2559
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแนะนําผู้เข้าร่วมประชุม
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน ได้ กล่ าวเปิ ดการประชุ มและแนะนํ าผู้ มาเข้ าร่ วมประชุ มในวั นนี้ ทั้ ง 3 ท่ าน คื อ
คุณราชศักดิ์ สุเสวี และคุณธรรมรัตน์ นาคสุริยะ และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ
ในการขับร้องเพลงเพื่อต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมมวลชน “คนวัฒนธรรมไทย
ใจรักษ์แผ่นดิน”
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมมวลชน “คนวัฒนธรรมไทย
ใจรักษ์แผ่นดิน” ในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และได้ สรุ ปรายรั บ – รายจ่ าย เพื่ อแจ้ งให้ คณะกรรมการได้ รั บทราบถึ งผล
การดําเนินงานตามโครงการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา – อาเซี ย น
สํานักงานอธิการบดี
เลขานุ การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นําเสนอรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2559
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
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 3/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2

3.3

เรื่อง
ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหา
กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (โครงการการจัดแสดง
คอนเสิร์ตการกุศล)
ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ
“นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”

มติที่ประชุม/ความคิดเห็น
ของที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ และมอบหมายให้นายอาทร
จุลโลบล จัดหาศิลปินนักร้อง นางอติภา
เองตระกูล รับผิดชอบการจําหน่ายบัตร

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

รับทราบ

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โครงการการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล)
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน กล่าวว่า วันที่ 7 เมษายน 2559 ในอดีตเมื่อ 149 ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่กรุงศรีอยุธยาแตก
และหลังจากนั้นอีก 7 เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงกู้เอกราชคืนกลับมาได้ และเป็นเอกราช
มาจนถึงทุกวันนี้
ในปี พ.ศ.2559 เป็ น ปี ที่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาครบรอบ 666 ปี พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เห็นประโยชน์ของการศึกษา โดยได้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2448 และได้ทรงพระราชทานนามให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากปีนี้
เป็นปีที่มีความสําคัญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดว่าควรจะจัดทํากิจกรรมการกุศล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดความดีงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาทุนให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คุ ณราชศั กดิ์ สุ เสวี กล่ าวว่ า ต้ องขอขอบคุ ณคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ยฯ
ที่ให้เกียรติได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานครั้งนี้ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 666 ปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้รับแจ้งจากนายอาทร จุลโลบล ให้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือในการเตรียมการ
จัดงาน ซึ่งงานนี้เป็นงานใหญ่ต้องมี การเตรียมการและวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ โดยในเบื้องต้นต้องมี
การกําหนดวันจัดงานที่ชัดเจน อาจจะจัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 โดยต้องกําหนดวันก่อน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2559
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เพื่ อ จะได้ ดํ า เนิ น การไปสู่ เ ป้ า หมายอื่ น ๆ อาทิ เ ช่ น ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ศิ ล ปิ น ที่ จ ะมาร่ ว มงาน
และการดําเนินการส่วนอื่น ๆ
คุณธรรมรัตน์ นาคสุริยะ กล่าวว่า สาเหตุที่มาร่วมงานวันนี้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายอาทร
จุลโลบล ว่าจะนําศิลปินแห่งชาติมาร่วมงานนี้ และที่สําคัญได้ขอให้เชิญคุณราชศักดิ์ สุเสวี มาร่วมงานนี้ด้วย
เนื่องจากท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการ สามารถที่จะประสานงานกับศิลปินหลาย ๆ ท่านได้ จึงได้ขอความร่วมมือ
ในการจัดงานครั้งนี้ และได้หารือร่วมกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ถึงจุดมุ่งหมาย
ในการจัดงานว่าเป็นในรูปแบบไหน เพื่อจะได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และเตรียมการจัดงานต่อไป
ประธาน กล่าวว่า กําหนดการจัดงานครั้งนี้อาจมิใช่เพียงแค่ 1 วัน ส่วนจุดมุ่งหมายของการจัดงาน
คือ 1. สนับสนุน ให้โอกาส และการส่งเสริม 2.การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกองทุนกับนักศึกษา ภายใต้
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ส่วนสถานที่ในการจัดงาน คาดว่าอาจใช้ อาคาร 100 ปี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ ซึ่งสามารถบรรจุคนได้
ประมาณ 500 คน อีกทั้งบริเวณด้านหน้าอาคารก็สามารถทําการจัดเลี้ยงได้ เพื่อให้องค์ความรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยง
กันได้ คาดว่ากิจกรรมอาจมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นคอนเสิร์ต หรืองาน ไลน์ แอนด์ ซาวน์ รูปแบบที่ 2
เป็นการจัดเลี้ยง
นายอาทร จุลโลบล กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทั้ง 2 คน ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องนี้ อีกทั้งต้องมีการหารือร่วมกันในหลาย ๆ เรื่อง ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก
ประธาน กล่าวว่า ขอมอบหมายให้นายสถาพร ศรีม่วง เป็นผู้จัดทํา (ร่าง) โครงการนี้ให้สําเร็จ
ลุ ล่ วง ร่ วมกั บนายอรุ ณ คงมั่ น และนางอติ ภา เองตระกู ล โดยขอให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายใน 1 สั ปดาห์
ขอให้ทั้ง 3 ท่านได้นัดหมายกันเพื่อจัดทํา (ร่าง) โครงการ
นางอติภา เองตระกูล กล่าวว่า ยินดีให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน และจะดําเนินการจัดทํา (ร่าง)
โครงการต่อไป อีกทั้งขอเสนอคุณสมใจนึก เองตระกูล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพราะท่านเป็นผู้ที่ชอบร้องเพลง
นางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับทีมงานและศิลปินที่จะ
มาร่ วมงานนี้ ในการจั ดงานจะมี คณะอนุ กรรมการดํ าเนิ นการในกิ จกรรมนี้ ก็ ขอให้ สํ าเร็ จลุ ล่ วงไปด้ วยดี
และขอฝากในเรื่องของสถานที่ เนื่องจากเกรงจะมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ เพราะเป็นช่วงฤดูฝน และไม่ควร
จัดงานตรงกับงานเทศกาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในการจัดงานขอให้มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในยุคสมัยที่มีความรุ่งเรืองอยู่ มีเพลงสมัยอยุธยาให้ศิลปินได้ขับร้อง มีความ
อยุธยาที่ควรรําลึกถึง อีกทั้งควรจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีผู้มาเข้า
ชมให้มีอะไรที่เป็นอยุธยาแท้ๆ สมัยอยุธยาที่ยังรุ่งเรืองอยู่ พอจะมีเพลงสมัยอยุธยาดั้งเดิมให้ศิลปินได้ขับร้อง
มีอะไรที่เป็นอยุธยาที่จะรําลึกถึง
นายชาลี เส้ นขาว กล่ าวว่า การจั ดงานครั้งนี้ก็เหมือนกิจกรรมต่ าง ๆ ที่ ผ่านมา ซึ่ งจัดโดย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในการจัดงานนี้ขอให้คณะกรรมการ
มองถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วย อาจต้องมีคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมงานครั้งนี้ด้วย เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการประสานงาน
และการส่งเสริมในแต่ละด้าน และมีความเป็นห่วงเรื่องราคาของบัตร หากแพงเกินไป อาจจําหน่ายไม่ค่อยได้
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหญ่ ขอให้วางแผนดําเนินการให้รอบคอบต่อไป

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2559

[2-6]
ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพยายามในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ
แต่ไม่ทราบว่าจะสร้างความกังวลใจให้กับมหาวิทยาลัยหรือไม่ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อชุมชน ดังนั้นควรมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วย แต่มองแต่ภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ ในการศึกษาต้องอาศัย
วัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธาน กล่ าวว่ า ขอมอบหมายให้ นายสถาพร ศรี ม่ วง จั ดทํ า (ร่ าง) โครงการ โดยขอให้
เริ่มดําเนินการได้เลย
นายราชศักดิ์ สุเสวี กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีองค์ความรู้ในการทํางาน และมีประสบการณ์ในการทํางาน จึงเกิดความภาคภูมิใจ และมีแนวคิดว่าจะทํา
อย่างไรเพื่อจรรโลงถึงความเป็นอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต และในการประชุมวันนี้ ขอรับฟังความคิดเห็น
ของคณะกรรมการท่านอื่นด้วย
นายสถาพร ศรีม่วง กล่าวว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีแนวคิดในการทํางาน
อีกทั้งความตั้งใจของคณะกรรมการทุกท่าน เชื่อว่างานครั้งนี้ต้องประสบผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์
นายจารุพัฒน์ ผลไพร กล่าวว่า มีความเป็นห่วงเรื่องการกําหนดวันจัดงานที่ยังไม่ชัดเจน ขอให้
กําหนดวันและจัดทํา (ร่าง) โครงการ ส่วนในเรื่องของสถานที่ขอให้คุณราชศักดิ์ สุเสวี ได้ไปดูสถานที่จริง
ณ อาคาร 100 ปี บึ งพระราม และศาลากลางหลั งเก่ า เพื่ อดู สถานที่ ที่ เหมาะสมในการจั ดงานครั้ งนี้
ส่วนกิจกรรมที่จะจัดเสริม อาทิเช่น อยุธยาเคยมีชื่อเสียงเรื่องเพลงกล่อมลูก คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ยังมีเวลา
ให้วางแผน หลังจากได้วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานแล้ว ซึ่งโดยปกติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในช่วงปลายปีจะมีงานสําคัญอยู่หลายอย่าง เช่น งานลอยกระทง งานมรดกโลก ส่วนกิจกรรมนี้เห็นว่าควรจะจัด
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคม 2559
ประธาน กล่าวว่า ให้เวลาในการดําเนินการจัดทํา (ร่าง) โครงการประมาณ 1 สัปดาห์ และหลังจาก
นั้นอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอมอบหมายเพิ่มเติมให้ นายจารุพัฒน์ ผลไพร ช่วยในการจัดทํา (ร่าง)
โครงการครั้งนี้ด้วย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบ และมอบหมายให้ นายสถาพร ศรี ม่ วง นายอรุ ณ คงมั่ น นางอติ ภา เองตระกู ล
และนายจารุพัฒน์ ผลไพร ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) โครงการ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน กล่าวว่า โครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา” ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากมหาวิทยาลัย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สาระสําคัญโดยย่อ
ด้ ว ยสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง จะจั ด ให้ มี ก ารทํ า บุ ญ ขึ้ น
ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ในโอกาส ที่สมาคมฯ ก่อตั้งมา 30 ปี เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และศิษ ย์เก่าของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึงที่ล่วงลับ พร้อมกับทอดผ้ าป่ าสามัค คี จํานวน
100 กอง ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ ขาดแคลน ซึ่งเรียนดีและ
ประพฤติดี ในลักษณะทุนการศึกษา “พ่อ – แม่อุปถัมภ์” เป็นรายปีหรือต่อเนื่องจนนักศึกษาผู้นั้นจบ
หลักสูตร โดยขอเชิญเป็นเจ้าของทุน “พ่อ – แม่อุปถัมภ์” เป็นผู้มอบให้กับนักศึกษาในวันไหว้ครูประจําปี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือบริจาคตามศรัทธาสมทบตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสําหรับ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเป็นรายกรณี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
อนุ มั ติ ง บประมาณจํ า นวน 3,000 บาท เพื่ อ บริ จ าคเป็ น เจ้ า ภาพทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี
เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

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
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ระเเบียบวาระที่ 6.2 รายงานนสถานะการเงิเงินของคณะกกรรมการส่งเสสริมกิจการมมหาวิทยาลัยฯ
สาระสํสําคัญโดยย่อ

1. รรายงานสถานนะการเงินของงบัญชีคณะกรรมการส่งเสสริมกิจการมหหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค : 391-0-028822-5
ข้อมูลระหหว่างวันที่ 3 มีนาคม 25559 – วันที่ 6 เมษายน 22559
วันที่
6 เม.ย.59

รายการร
ยอดยกมมา
รวม
ยอดคงเหลือ

ผู้รับเงิน

รายรับ
-

รายจ่จ่าย
-

(สามมแสนเก้าหมื่นแปดพพันเก้าร้อยห้าสิบเก้้าบาทสามสิบสามสสตางค์)

คงเหลื
ค อ
398,959.33
- 398,959.33
398,959.33

2.รายยงานสถานะกการเงินของบับัญชีคณะกรรรมการส่งเสริมกิ
ม จการมหาวิวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไททย สาขาอยุธธยา (กองทุนเพื
เ ่อการศึกษาา : 101-0-422570-6)
ข้อมูลระหหว่างวันที่ 3 มีนาคม 25559 – วันที่ 6 เมษายน 22559
วันที่
รายการร
ผู้รับเงิน
รายรับ
รายจ่จ่าย
คงเหลื
ค อ
6 เม.ย.59
ยอดยกมมา
922,731.20
รวม
ยอดคงเหลือ

-

-

-

(เก้ ้าหมื่นสองพันเจ็จ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตตางค์)

มติ/ความคิดเห็นขอองที่ประชุม
รับทราบ
บ
เลิกกประชุม เวลลา 12.30 น
.................................................
(ผศ.ขขวัญเดือน ชววนประสิทธิ์)
เลขาานุการคณะกรรรมการส่งเสริริมกิจการมหาาวิทยาลัย
..............................................
(ดรร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิ
โ
ช)
ประธานคณะกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิวิทยาลัย
ประธานการรประชุม

การประชุมคณ
ณะกรรมการส่งเสริริมกิจการมหาวิทยาลั
ย ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครัง้ ั ที่ 5/2559

922,731.20
922,731.20

