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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.55 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
--------------------------------------------------

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวพิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร
นายวิจิตร
อภิชาติเกรียงไกร
นายพรพินิต
วงค์จิโรจน์
แม่ชี ดร.ศันสนีย์
เสถียรสุต
นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี –

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2559
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559
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 4/2559 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 4/2559 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
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 4/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2

3.3
5.1

เรื่อง
ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหา
กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (โครงการการจัดแสดง
คอนเสิร์ตการกุศล)
ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ
“นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”
ขอความเห็นชอบร่วมบริจาคและ
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงจังหวัดราชบุรี

มติที่ประชุม/ความคิดเห็น
ของที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ และมอบหมายให้นายสถาพร
ศรีม่วง นายอรุณ คงมั่น นางอติภา
เองตระกูล และนายจารุพัฒน์ ผลไพร
ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) โครงการ
รับทราบ

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

อนุมัติงบประมาณ จํานวน 3,000 บาท เพื่อ
บริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

ได้ดําเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (การจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล)
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน แจ้งว่า ได้หารือกับนายอาทร จุลโลบล เกี่ยวกับรูปแบบของงานที่จะดําเนินการ
โดยอาจส่ งผลต่อการนําบุคคลภายนอกเข้ามาทํางานร่วมกัน ซึ่ งเป็นผู้ที่ค่อนข้างกว้างขวางในสังคม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2559
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และมีความคาดหวังกับงานนี้มากแต่สําหรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ นั้นสามารถ
ดําเนินการได้ทุกเรื่อง โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย แต่เกรงว่ากระบวนการ
ที่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่น หรือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จะทําให้ไม่ถูกต้องตามวิธีการ
และอาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมา จึงได้หารือร่วมกับนายอาทร จุลโลบล ว่าจะปรับบทบาท
ดีหรือไม่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าจะให้บุคคลที่มีชื่อเสียงได้มาสร้าง
ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งก็มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหลายท่านที่มีชื่อเสียง ในการจัดงานครั้งนี้
จะมีคุณราชศักดิ์ สุเสวี และคุณธรรมรัตน์ นาคสุริยะ มาเป็นที่ปรึกษา ในกระบวนการของการทํางาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ นั้น ยังไม่ทราบถึงระบบการบริหารงบประมาณ ทําให้
มองเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา และในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ครั้ ง ที่ 4/2559 ได้ ม อบหมายให้ น ายสถาพร ศรี ม่ ว ง นายอรุ ณ คงมั่ น นางอติ ภ า เองตระกู ล
และนายจารุพัฒน์ ผลไพร ได้จัดทํา (ร่าง) ของโครงการ และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ได้มีการจัด
ประชุมนอกรอบ ได้มีการหารือร่วมกัน และเป็นอุทาหรณ์ของการทํางานว่าในการดําเนินงานต่าง ๆ นั้น
ต้องมีอุปสรรค และต้องมีความระมัดระวังในการทํางาน โดยอาศัยอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ให้อยู่ภายในกรอบและหน้าที่ และสิ่งสําคัญคือการสนับสนุนสัมพันธภาพ
และการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน จึงมีความจําเป็น เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องมีเครือข่ายกับ
ชุมชนในการจัดหาทุนนั้น ต้องมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นสัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องกัน การให้คําปรึกษา
ข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัย ได้เข้าหลักพันธกิจของกรรมการส่งเสริมหรือไม่
เนื่องในโอกาสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 666 ปี และสอดรับกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครบรอบ 111 ปี จึงทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมา โดยรูปแบบของการจัดงาน จะมี
การจัดงานทั้งหมด 6 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ แสง สี เสียง กล่อมกรุง กล่อมทุ่ง โขน
เพลงกลองยาว โดยได้ติดต่อประสานงานไปยังกรมดุริยางค์ทหารบกในการเล่นดนตรี นักร้องลูกทุ่งได้
เชิญคุณศรเทพ ศรทอง มาเป็นที่ปรึกษาและเพลงกล่อมกรุงได้เชิญคุณอิสริยา คูประเสริฐ กิจกรรมนี้
อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ จะเป็นสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์
ขอให้นายจารุพัฒน์ ผลไพร และนายอรุณ คงมั่น วิเคราะห์ว่าจะกําหนดช่วงระยะเวลา
ในการจัดงานวันไหน และขอให้นายสถาพร ศรีม่วง นํา (ร่าง) โครงการไปปรับปรุงตามรูปแบบใหม่ที่ได้
กําหนดในการประชุมวันนี้
รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ กล่าวว่า ขอทราบสถานที่ในการจัดงานที่ชัดเจน
ประธาน กล่ าวว่ า สถานที่ ที่ ค าดว่า จะเหมาะสมที่สุ ด คื อ วัด พระราม ส่วนผู้ ที่ จะให้
การสนั บ สนุ น นั้ น ควรเริ่ ม จากการประชาสั ม พั น ธ์ ก่ อ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ มี ค วามชั ด เจนแล้ ว ขอให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ช่วยในการหาเครือข่าย พันธมิตรในการทํางานร่วมกัน
ส่ ว นในเรื่ อ งของการจํ า หน่ า ยบั ต รนั้ น ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ จากนางอติ ภ า เองตระกู ล ดร.มนวิ ภ า
ประชัญคดี และนางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร และต้องมีการกําหนดเป้าหมายไว้ว่าจะจําหน่าย
จํานวนกี่ใบ โดยบัตรจะจําหน่ายใบละ 2,000 บาท
เนื่องจากในโอกาสนี้ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งคือการหล่อพระพุทธรูป หน้าตัก 9 นิ้ว และหน้าตัก
5 นิ้ว ขอมอบหมายให้ ดร.มนวิภา ประชัญคดี เป็นผู้ดําเนินการประสานงานกับโรงหล่อ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2559
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ได้ประสานงานกับคุณถวัล เมืองช้าง ขอประติมากรรม เพื่อนํามาตกแต่งมุมต่าง ๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย อี ก ทั้ ง จะมี ป ระติ ม ากรรมรํ า ลึ ก ความสู ง รวมฐานด้ ว ย 5x9 เมตร หล่ อ ด้ ว ยสั ม ฤทธิ์
เป็นประติมากรรมนุสรณ์ ในการติดตั้งต้องหาทําเลที่แน่นอน
อีกทั้งในการมอบโล่ให้คณาจารย์และบุคลากรดีเด่น จะมอบให้ในงานนี้เช่นกัน
ในการจําหน่า ยบั ต รเพื่ อ เข้ า ชมงานนั้ น จะทราบจํ านวนที่ แ น่น อนล่ ว งหน้ า เนื่อ งจากมี
การจําหน่ายบัตรล่วงหน้าไว้แล้ว
ดร.มนวิภา ประชัญคดี กล่าวว่า ผู้ที่จะมาชมดนตรี ส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากกรุงเทพฯ
ดังนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่ารายได้จากการทํากิจกรรมนี้จะนํามาใช้ทําอะไร ต้องจัดสถานที่
ที่เอื้ออํานวย เนื่องจากคนกรุงเทพชอบแต่งกายสวยงาม ซึ่งอาจจะแต่งกายแบบชุดไทย ดังนั้นต้องสร้าง
บรรยากาศให้ออกมาดี และขอให้การจัดแสง สี เสียง ใกล้กับวันที่จัดกล่อมกรุง กล่อมทุ่ง เพื่อจะได้ชม
แสง สี เสียง ก่อนและไปชมดนตรีต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
1. นายจารุพัฒน์ ผลไพร และนายอรุณ คงมั่น กําหนดวันในการจัดงานที่เหมาะสม
2. นายสถาพร ศรีม่วง ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) โครงการ
3. ดร.มนวิภา ประชัญคดี ดําเนินการประสานงานกับโรงหล่อในการหล่อพระพุทธรูป
4. นางอติภา เองตระกูล ดร.มนวิภา ประชัญคดี และนางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
ดําเนินการ เรื่องการจําหน่ายบัตร

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 –
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ยบวาระที่ 5.1 หารือเรื่ องค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดโครงการสนั บสนุนการดํ าเนินงานชุ มชน
เพื่ออยุธยามรดกโลก "ผู้นําวัฒนธรรมไทย ใจรักษ์แผ่นดิน "รุ่นที่ 1"
สาระสําคัญโดยย่อ
จากการจัดโครงการนี้ เป็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ แต่มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการดํ าเนิ นการซึ่ งยั งมี ปั ญหาอยู่ ดั งนั้ นในการประชุ มวั นนี้ จะขอมติ จากที่ ประชุ มเพื่ อดํ าเนิ นการ
โดยขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังต่อไปนี้
1. ขอใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
2. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
นายชาลี เส้นขาว กล่าวว่า ในการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จะต้ องมี ก ารวางแผนการดํ า เนิ นงานที่ ถู กต้ องตามขั้ นตอนก่ อน และกิ จ กรรมที่ ดํ าเนิ น การจะเป็ น
การดําเนินการเพื่อจัดหาทุนให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หากจะนํา
งบประมาณที่มีอยู่มาใช้ก็สามารถทําได้ แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อมหาวิทยาลัย
ดร.ธิติมานันท์ น้ําเงินพัฒน์ กล่าวว่า ขอให้มีการรายงานไว้ว่ามีผู้บริจาคอะไรบ้างในการจัด
โครงการครั้งนี้ โดยขอให้แสดงในงบรายรับ – รายจ่าย ด้วย
ประธาน กล่าวว่า ขอให้เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้บันทึกไว้ และให้ทําหนังสือ
ขอบคุณ หรือออกใบเกียรติบัตรให้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 80,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุน
การดําเนินงานชุมชน เพื่ออยุธยามรดกโลก "ผู้นําวัฒนธรรมไทย ใจรักษ์แผ่นดิน "รุ่นที่ 1"

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริ ม
กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 6/2559 โดยพร้ อ มเพรี ย งกั น ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559
เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา – อาเซี ย น สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานสถานะการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
สาระสําคัญโดยย่อ

1. รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค : 391-0-02822-5
ข้อมูลระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2559 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
วันที่
รายการ
28 เม.ย.59 ทอดผ้าป่าสามัคคี

ผู้รับเงิน

รายรับ

รายจ่าย
3,000

เพื่อการศึกษาของ
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
จ.ราชบุรี

รวม
ยอดคงเหลือ

-

-

(สามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)

คงเหลือ
392,959.33

- 392,959.33
392,959.33

2.รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา (กองทุนเพื่อการศึกษา : 101-0-42570-6)
ข้อมูลระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2559 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
วันที่
รายการ
ผู้รับเงิน
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
6 เม.ย.59
ยอดยกมา
92,731.20
รวม
ยอดคงเหลือ

-

-

-

(เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.55 น.
................................................
(ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์)
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
..............................................
(ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช)
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม
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