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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. ดร.ดุลย์พิชัย
โกมลวานิช
2. นายสถาพร
ศรีม่วง
3. นางอติภา
เองตระกูล
4. นายอาทร
จุลโลบล
5. นายพรพินิต
วงศ์จิโรจน์
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.

ดร.มนวิภา
ประชัญคดี
นางสาวพิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร
นายวิจิตร
อภิชาติเกรียงไกร
แม่ชี ดร.ศันสนีย์
เสถียรสุต
นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2559
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 สรุปรายรับ – รายจ่าย โครงการสนับสนุนการดําเนินงานชุมชน
เพื่ออยุธยามรดกโลก “ผู้นําวัฒนธรรมไทย ใจรักษ์แผ่นดิน” รุ่นที่ 1
สาระสําคัญโดยย่อ
จากการจัดโครงการสนับสนุนการดําเนินงานชุมชนเพื่ออยุธยามรดกโลก “ผู้นําวัฒนธรรมไทย
ใจรั ก ษ์ แ ผ่ น ดิ น ” รุ่ น ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 10 – 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ณ พื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สรุปรายรับ – รายจ่าย เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดทําประติมากรรมรําลึกครบรอบ 111 ปี ของมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 111 ปี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบรอบ 666 ปี
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําประติมากรรมรําลึก ขนาดความสูง 3 เมตร
ฐานด้านล่างขนาด 2 เมตร รวมความสูง 5 เมตร มีขั้นบันไดเป็นชั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ถ่ายภาพ วัสดุเป็น
ทองสัมฤทธิ์ ลายเส้นที่อยู่รอบๆ เป็นวัดสิงหาราม วัดบรมพุทธาราม วัดสวนหลวงค้างคาว ตรงกลางเป็น
ตราของมหาวิทยาลัย มีรูปพระพิฆเนศอยู่ทางซ้ายมือ จะบันทึกให้เห็นว่า 111 ปี และ 666 ปี มีความ
เกี่ยวข้องกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
สํานักงานอธิการบดี
เลขานุ การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นําเสนอรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
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 5/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

3.2

ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหา
กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (คอนเสิร์ตเพื่อหา
ทุนการศึกษา)

3.3

ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ
“นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”
หารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานชุมชรเพื่ออยุธยา
มรดกโลก “ผู้นําวัฒนธรรมไทย ใจรักษ์
แผ่นดิน” รุ่นที่ 1

5.1

มติที่ประชุม/ความคิดเห็น
ของที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ และมอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
1. จารุพัฒน์ ผลไพร และนายอรุณ คงมั่น
กําหนดวันในการจัดงานที่เหมาะสม
2. นายสถาพร ศรีม่วง ดําเนินการปรับ
แก้ไข (ร่าง) โครงการ
3. ดร.มนวิภา ประชัญคดี ดําเนินการ
ประสานงานกับโรงหล่อในการหล่อ
พระพุทธรูป
4. นางอติภา เองตระกูล ดร.มนวิภา
ประชัญคดี และนางสาวพิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร ดําเนินการเรื่องการจําหน่าย
บัตร
รับทราบ

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

อนุมัติงบประมาณ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานชุมชนเพื่ออยุธยา
มรดกโลก “ผู้นําวัฒนธรรมไทยใจรักษ์
แผ่นดิน” รุ่นที่ 1

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2559
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ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (คอนเสิร์ตเพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา)
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน แจ้งว่า ตัวอย่างบัตรที่ทํามาให้ดูนั้น ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนกิจกรรม
ที่ทําในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกองทุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และจะมี
ของที่ ร ะลึ ก มอบให้ กั บ ผู้ ส นั บ สนุ น เช่ น ถุ ง ย่ า ม เสื้ อ ผ้ า พั น คอ ส่ ว นกํ า หนดวั น ที่ จั ด งาน ขอให้
นายจารุพัฒน์ ผลไพร และนายอรุณ คงมั่น ประเมินจากสถานการณ์โดยจะต้องไม่ตรงกับการจัดงาน
ลอยกระทง และงานแสดงแสง สี เสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2559 จะมี ก ารประชุ ม นอกรอบเพื่ อ หารื อ ในเรื่ อ งนี้
ณ ทุ่ ง ขวั ญ ขอเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ ว่ า งมาเข้ า ร่ ว มประชุ ม
โดยจะมีนักดนตรี นักร้อง มาร่วมประชุมด้วย
ประธาน ได้มอบให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ แต่ละท่าน รับผิดชอบ
ในการจําหน่ายบัตรกล่อมกรุง ดังต่อไปนี้
1. นายสถาพร
ศรีม่วง
จํานวน
10
ใบ
2. นางอติภา
เองตระกูล
จํานวน
50
ใบ
3. นายอาทร
จุลโลบล
จํานวน
5
ใบ
4. ดร.มนวิภา
ประชัญคดี
จํานวน
50
ใบ
5. นางสาวพิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร
จํานวน
50
ใบ
6. นายพรพินิต
วงค์จิโรจน์
จํานวน
50
ใบ
7. นายจารุพัฒน์
ผลไพร
จํานวน
10
ใบ
8. แม่ชี ดร.ศันสนีย์
เสถียรสุต
จํานวน
100 ใบ
9. เภสัชกรหญิงปิยธิดา
พูนพัฒนปรีชา
จํานวน
20
ใบ
10. นายชาลี
เส้นขาว
จํานวน
5
ใบ
11. นายสรณ
โตทอง
จํานวน
5
ใบ
12. นายอรุณ
คงมั่น
จํานวน
10
ใบ
13. ดร.ธิติมานันท์
น้ําเงินพัฒน์
จํานวน
50
ใบ
14. นายธนสร
คุปติเกษม
จํานวน
5
ใบ
15. ผศ.ขวัญเดือน
ชวนประสิทธิ์
จํานวน
30
ใบ
รวมทั้งสิ้น

450

ใบ

รศ.ไพฑู ร ย์ สมั ค รกิ จ แจ้ ง ว่ า จากการประชุ ม สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้กําหนดว่าจะมีการเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ประธาน กล่าวว่า กล่อมทุ่ง มีแนวคิดว่าจะเชื่อมโยงกับสมาคมศิษย์เก่า แต่คงต้องหารือ
ร่วมกับประธานของสมาคมศิษย์เก่า ถึงแนวทางในการดําเนินการต่อไป
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การประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามจํ า เป็ น แต่ ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนในหลาย ๆ เรื่ อ ง
เช่น บัตรจะเรียบร้อยในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ส่วนกําหนดการจัดงานคาดว่าเป็นเดือนพฤศจิกายน
2559 และเหลือเวลาดําเนินการอีกประมาณ 5 เดือน
นางอติ ภา เองตระกูล กล่ า วว่า ควรมีก ารจั ดทํ าประมาณการรายรั บ – รายจ่ า ยของ
การจัดงานครั้งนี้ก่อนล่วงหน้า
ประธาน กล่าวว่า บัตรจะเรียบร้อยในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นี้ ส่วนการจัดประมาณ
การรายรับ – รายจ่าย ขอมอบหมายให้นางอติภา เองตระกูล จัดหากรรมการท่านอื่นมาช่วยในการจัดทํา
ประธาน กล่าวว่า สถานที่ในการจัดงานนั้น หากจัดในห้องประชุมอาคาร 100 ปี จะบรรจุ
คนได้เพียง 400 คน แต่หากจัดที่วัดพระราม ก็จะบรรจุคนได้มากกว่า 400 คน แต่อาจมีปัญหาเรื่อง
ห้องน้ํา ก็ต้องมีการวางแผนการดําเนินการต่อไป
นายจารุพัฒน์ ผลไพร กล่าวว่า กําหนดวันในการจัดงานจะเกี่ยวเนื่องกับวันลอยกระทง
คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และงานมรดกโลก ระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2559 ส่วนการจัด
งานนี้คาดว่าต้นเดือนธันวาคม 2559 หลังวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ส่วนสถานที่คิดว่าควรจะจัดภายนอก
มหาวิทยาลัย บริเวณกลางแจ้ง เนื่องจากต้องมีมวลชนมาจํานวนมาก
คุณอติภา เองตระกูล กล่าวว่า ในการจัดงานต้องมีการวางแผนการดําเนินงานล่วงหน้า
ต้องตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่าย โดยประธานได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องนี้ และขอให้นายชาลี
เส้นขาว ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ และนายจารุพัฒน์ ผลไพร ช่วยในการจัดทํางบประมาณ
รายรับ – รายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งอาจต้องมีการประชุมนอกรอบเพื่อหารือในเรื่องนี้ต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม กํ า หนดนั ด หมายการประชุ ม นอกรอบ ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2559
ณ ทุ่งขวัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้นางอติภา เองตระกูล นายชาลี เส้นขาว
ผศ.ขวั ญ ดื อ น ชวนประสิ ท ธิ์ และนายจารุ พั ฒ น์ ผลไพร ดํ า เนิ น การในการจั ด ทํ า งบประมาณ
รายรับ – รายจ่ายล่วงหน้า

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยย่อ
นายชาลี เส้ น ขาว กล่ า วว่ า จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณ
จํานวน 80,000 บาท ไปนั้น หากเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2559
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ก็สามารถใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้ แต่คณะกรรมการก็จะมี
การจัดหาทุนเพิ่มโดยการทํากิจกรรมต่าง ๆ
ประธาน ขอแสดงความยิ นดี กั บ นางอติ ภา เองตระกู ล ที่ ได้ รั บเลื อกเป็ นนายกสโมสร
ไลออนส์ พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากมหาวิทยาลัยฯ
สาระสําคัญโดยย่อ
สรุปผลการเสวนา เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คณาจารย์
อาวุโสและคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนหนึ่ง ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลจากการเสวนาครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่อาจก่อประโยชน์แก่คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จึงขอมอบผลการเสวนาครั้งนี้แก่ท่าน เพื่อประกอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเจริญยิ่งขึ้น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริ ม
กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2559 โดยพร้ อ มเพรี ย งกั น ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 7 กรกฎาคม 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

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2559
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ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานสถานะการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
สาระสําคัญโดยย่อ

1. รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค : 391-0-02822-5
ข้อมูลระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 8 มิถุนายน 2559
วันที่
รายการ
19 พ.ค.59 ค่าใช้จ่ายในการจัด

ผู้รับเงิน

รายรับ

รายจ่าย
80,000

โครงการสนับสนุน
การดําเนินงาน
ชุมชน เพื่ออยุธยา
มรดกโลก “ผู้นํา
วัฒนธรรมไทย
ใจรักษ์แผ่นดิน”
รุ่นที่ 1

รวม
ยอดคงเหลือ

-

คงเหลือ
312,959.33

-

- 312,959.33
312,959.33
(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)

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

-

-

-

(เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 11.50 น.
................................................
(ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์)
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
..............................................
(ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช)
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2559
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92,731.20

