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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2559
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
--------------------------------------------------

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

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

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

นางอติภา
เองตระกูล
ดร.มนวิภา
ประชัญคดี
นางสาวพิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร
นายวิจิตร
อภิชาติเกรียงไกร
นายพรพินิต
วงค์จิโรจน์
แม่ชี ดร.ศันสนีย์
เสถียรสุต
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559
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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 ขณะนี้ได้จัดทําโครงสร้าง
ของประติมากรรมชิ้นนี้แล้ว และได้ชะลองานชิ้นไว้ก่อน เนื่องจากต้องทําแผ่นหลังอีก 1 ชิ้น คาดว่าจะทําการ
ติดตั้งไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้ได้ถ่ายภาพ
โดยโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็ก ฐานเป็นจัตุรัส กว้าง 5 x 5 เมตร สูง 9 เมตร เป็นขั้นบันได 5 ขั้น เพื่อสามารถ
นั่งได้เป็นแถวๆ ละ 3 คน 5 คน 7 คน 9 คน และ 12 คน และติดตั้งไว้ที่อาคาร 70 ล้าน
ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นการหล่อสัมฤทธิ์ ซึ่งต้องมีการจัดสมโภช อาจจะมีคอนเสิร์ตเล็ก ๆ
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมงานด้วย ศิลปะชิ้นนี้จะเป็นศิลปะ
ที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้เคารพสถาบันและเคารพตนเอง ซึ่งคาดว่าจะจัดสมโภชในวันที่มีการซ้อมใหญ่พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นี้
ประติ มากรรมสั มฤทธิ์ นั้นทางโรงหล่ อ โดยคุณถวั ลย์ เมืองช้าง มอบให้ กับมหาวิทยาลั ย
ส่วนโครงสร้างเหล็ก ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช มอบให้มหาวิทยาลัย อาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ซึ่งเป็น
รายละเอียดปลีกย่อย ก็จะดําเนินการต่อไป
ในวั น ที่ มี ก ารประชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ได้ ป ระสานงาน
กับโรงหล่อ ซึ่งถือเป็นคณะวิชาอีกคณะหนึ่งที่มีคุณภาพ เป็นเหตุให้คณะกรรมการพยายามสร้างสัมพันธ์
เชิดชู ยกสถานะบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสาขาการท่องเที่ยว
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการจัดการ จะเห็นว่าศิลปะในปัจจุบันนั้นล้วนผูกพันกับศาสนาและความเชื่อ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การมอบโล่ห์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรดีเด่น
สาระสําคัญโดยย่อ
การมอบขั น ลงหิ น ให้ กั บ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรดี เ ด่ น โดยได้ ร ายชื่ อ คณาจารย์ แ ละ
บุคลากรดีเด่นแล้ว จํานวน 10 คน และในวันครบรอบ 111 ปี คาดว่าจะมอบให้ในวันนั้น แต่เนื่องจาก
เห็นว่าในวันนั้นมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่าง ๆ มาก จึงยังไม่ได้มอบ และมีแนวคิดว่าจะมอบให้รวม 2 ปี
คือปี 2558 – 2559 ซึ่งจะมอบให้กับคณาจารย์และบุคลากรดีเด่น และมอบเพิ่มเติมให้กับ 4 คณะ คือ
(1) คณะครุศาสตร์
(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) คณะวิทยาการจัดการ
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และอีก 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(2) สถาบันอยุธยาศึกษา
(3) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) สํานักงานบัณฑิตศึกษา
(5) กองนโยบายและแผน
(6) กองกลาง
(7) กองพัฒนานักศึกษา
(8) กองบริการการศึกษา
รวมเพิ่มเติมอีก จํานวน 12 ชิ้น
ขันลงหินนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ธิติมานันท์ น้ําเงินพัฒน์ จํานวน 20,000 บาท
และได้เจรจากับคุณเมตตา จัดทําขันลงหินให้ในราคาพิเศษ ซึ่งขันลงหินปกติราคา 4,500 บาท ขั้นตอน
การทํานั้นมี 12 ขั้นตอนกว่าจะได้เป็นขันลงหิน 1 ใบ ประกอบกับจะมีฐานไม้มะค่าเพื่อตั้งขันลงหิน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559
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 6/2559 เมื่ อ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา – อาเซี ย น
สํานักงานอธิการบดี

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559
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เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2559 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

นํ าเสนอรายงานการประชุ ม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
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 6/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

3.2

ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหา
กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (คอนเสิร์ตเพื่อหาทุน
สนับสนุนการศึกษา)

3.3

ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ
“นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”

มติที่ประชุม/ความคิดเห็น
ของที่ประชุม
ที่ประชุมกําหนดนัดหมายการประชุมนอก
รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ
ทุ่งขวัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
มอบหมายให้นางอติภา เองตระกูล นายชาลี
เส้นขาว ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ และ
นายจารุพัฒน์ ผลไพร ดําเนินการใน
การจัดทํางบประมาณรายรับ – รายจ่าย
ล่วงหน้า
รับทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
อยู่ระหว่างการดําเนินการ

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (คอนเสิร์ตเพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา)
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน กล่าวว่า ในการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ชุดนี้
อาจจะแตกต่างจากชุดก่อน ๆ การจะทําสิ่งใดก็ตามสําหรับในหน่วยงานราชการนั้น ต้องทําให้ถูกต้อง
ตามระบบราชการ แต่กรรมการชุดนี้สามารถทําได้ โดยอาศัยการเชื่อมโยงและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคคลภายนอก การที่บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมาทํางานร่วมกัน ทําให้เกิดความคิดเห็นหลาย ๆ มิติ
เป็นสิ่งที่ดี
ขณะนี้มีวงดนตรีที่สามารถขอความอนุเคราะห์โดยไม่ต้องเสียงบประมาณจาก 3 หน่วยงาน
คือ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก และราชนาวี เป็นวงดนตรีแบบชุด แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ได้หารือ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559
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กับอธิการบดีแล้วให้ความเห็นว่าควรจะจัดภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาเรื่อง
ของห้องน้ํา และได้มีการกําหนดวันที่ในการจัดคอนเสิร์ตแล้วในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ความคืบหน้าโครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธาน กล่าวว่า โครงการจัดทําหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา” ขณะนี้ได้จัดหา
โรงพิมพ์ที่จะสนับสนุนการพิมพ์ได้แล้ว และขอให้โครงการนี้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ.2559 นี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยย่อ
นายชาลี เส้ นขาว กล่ าวว่ า เนื่ องจากใกล้ จะเปิ ดเทอมของนั กศึ กษาแล้ ว ขอสอบถาม
มหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การมอบทุ น การศึ ก ษา ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม นั้ น เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดจะมี ห นั ง สื อ จาก
กองพัฒนานักศึกษาเพื่อรับรองเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุน จะเป็นทุนต่อเนื่อง
รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ กล่าวว่า สําหรับปีที่ผ่านมานั้น เนื่องจากมีผู้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาจํานวนหลายทุน จึงไม่ได้มีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันในการพิจารณาทุนให้กับนักศึกษานั้น จะไม่กําหนดว่านักศึกษาจะได้ทุนจากผู้ใด
แต่จะพิจารณานักศึกษาที่ยากจน และมีส่วนร่วมในการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
นายชาลี เส้นขาว กล่าวว่า ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ตามเดิมที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เคยให้ความอนุเคราะห์ไว้ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องตลอด
ระยะเวลาการให้ทุนต่อเนื่อง ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.50
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้นายชาลี เส้นขาว ประสานงานกับ รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ
เรื่องการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องสําหรับนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากมหาวิทยาลัยฯ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริ ม
กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2559 โดยพร้ อ มเพรี ย งกั น ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 11 สิ ง หาคม 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

ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานสถานะการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
สาระสําคัญโดยย่อ

1. รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค : 391-0-02822-5
ข้อมูลระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559 – วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
วันที่
รายการ
12 มิ.ย.59 ค่ากระเช้าผลไม้

ผู้รับเงิน

รายรับ

มอบให้นายอาทร
จุลโลบล และ
ค่าช่อดอกไม้มอบให้
นางอติภา
เองตระกูล

รวม
ยอดคงเหลือ

-

-

รายจ่าย
1,500.00

คงเหลือ
311,459.33

1,500.00

311,459.33
312,959.33

(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)

2.รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา (กองทุนเพื่อการศึกษา : 101-0-42570-6)
ข้อมูลระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559 – วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
วันที่
รายการ
ผู้รับเงิน
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
ยอดยกมา
92,731.20
รวม
ยอดคงเหลือ

-

-

-

(เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559

92,731.20
92,731.20

[2-7]
เลิกประชุม เวลา 11.50 น.
................................................
(ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์)
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
..............................................
(ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช)
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม
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