รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2558
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
2.นายชัยสิทธิ์
3.นายดุสิต
4.ดร.นราวัลย์
5.ดร.ปรัชญา
6.นางเลื่อมใส
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
8.นายสนิท
9.นายสมพงษ์
10.พลโทอิสระ
11.นายอิศรากรณ์
12.นายศุภกิจ
13.นายวัชศักดิ์
14.นายธีระ
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

สุ่นสวัสดิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
ปิยะทัต
สุรังค์สุริยกุล
มหาวินิจฉัยมนตรี
ใจแจ้ง
บุญลิขิต
จรอนันต์
สุวรรณคู
วัชรประทีป
สุวรรณทิพย์
อาจวิชัย
จันทรกูล
ภิรมย์พงษ์
บางเขียว
พุทธลา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการจากประธานสภานักศึกษา
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายจักรนิศิต
2.นายชาญชัย
3.พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
4.นายทานาย
5.พลเรือตรีธีรัช
6.นายประสาร
7.นายวันชัย
8.นายศักดิ์ชัย
9.นายสมปอง
10.นายสมพร
11.นายบันเทิง

พานิชสวัสดิ์
โชคอานวยกุล
อินทะชัย
ราชโคตร
หทยีช
เรืองสุขอุดม
ยุกแผน
สมบูรณ์วินิจ
สิงห์ชู
ทิมแสง
แผ่นงาม

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
2.นายไพโรจน์
3.นายสมบัติ

เกณฑ์มา
ศรศิลป์
ปรีชาชาญพานิชย์

อธิการบดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ

4. นางสาวกรกาญจน์
5.นางสาวกฤตยา
6.นางสาวภรทิพย์

อุ่นบ้าน
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยราชภักบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา ได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า
อธิการบดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการที่มอบทุน
สนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคทุนสนับสนุนการศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รวมมูลนิธิ จานวน 14 ทุน (2) ทุนสานักกิจการนิสิตนักศึกษา จานวน 6 ทุน (3) คณะกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิทยาลัย จ านวน 20 ทุน (4) คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ยรายบุคคล จานวน
22 ทุน รวม 62 ทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิทยาลั ย ที่ม อบทุน สนั บ สนุ น การศึกษาให้ แก่นิ สิ ตมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ทราบรายงานการดาเนินการของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องว่ามีการระดมทุนและเสนอแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
และปั จจุ บั น มหาวิทยาลั ย มีน โยบายในการระดมทุนสนับสนุนการศึกษาในหลายรูปแบบ โดยมีการขยาย
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ไปยั ง องค์ ก รเอกชนต่ า งๆทั้ ง ทุ น ให้ เ ปล่ า และทุ น ที่ มี ก ารตอบแทน เช่ น โครงการ
ทุนการศึกษา 60 พรรษา 2558 เป็นการมอบทุนโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าก็มีการมอบ
ทุนโดยกลุ่มศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง อธิ ก ารบดี และการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประธาน แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์
ผลพันธิน ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม
2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 นามบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดทานามบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ที่เป็นผู้ดาเนินการจัดทานามบัตร
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 งานทอดกฐินโดยนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นายอิศรากรณ์
สุวรรณทิพย์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมทาบุญตาม
กาลังศรัทธาเป็นรายบุคคล โดยไม่รบกวนเงินคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
นายสนิท จรอนันต์ กล่าวในที่ประชุมว่า ขออนุญาตไม่รับรองรายงานการประชุมในวาระที่
5.3 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะเสียงส่วนน้อยและไม่ได้เข้า
ประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ บุญลิขิต กล่าวในที่ประชุมว่า ให้แก้รายงานการประชุมในหน้า 4
วาระที่ 1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 มติที่ประชุม “รับทราบ”
แก้ไขเป็ น “อนุ มัติ เงิ น คณะกรรมการเป็ น ค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่ว มประชุม คณะกรรมการส่ ง เสริม กิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2558”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2558 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า เมื่อการประชุมคราวที่ผ่านมามีการแต่งตั้งอนุกรรมการย่อย
โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือและพบปัญหาอุปสรรคในเรื่องที่ดิน
ณ ตาบลสระยายโสม จึงขอเชิญนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี มานาเสนอ
ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่เป็นของกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการจัด
การศึกษา
นายสุชาครี ย์ ก่อ เกีย รติ ตระกูล นาเสนอที่ป ระชุ มว่า มหาวิท ยาลั ย ได้รับ มอบที่ดิน จาก
กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2541 เพื่อจัดสร้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีพื้นที่ 142 ไร่ 1 งาน
75 ตารางวา เป็นแผนที่พอสังเขปยังไม่ชัดเจนอาจมีความคลาดเคลื่อนต้องมีการรังวัดใหม่ การขอใช้พื้นที่
เป็นการให้หน่วยงานของรัฐเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีที่ดินมีกรรมสิทธิ์อีกจานวน
3 แปลง ได้แก่ (1) ที่ดินมีโฉนดจานวน 5 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา (2) ที่ดินมีโฉนดจานวน 14 ไร่ 3 งาน
50 ตารางวา (3) ที่ดิน นส.3 จานวน 1 งาน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ทาโครงการปลูกพันธุ์พืช
สมุนไพร
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดาเนินการต้องมีการศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนและเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในรุ่นต่อไป เนื่องจากดาเนินงานไม่ทันในปีนี้ จึงนาเสนอข้อมูลมา
เพื่อให้กรรมการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายสนิ ท จรอนั น ต์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 มิ ไ ด้ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการสามารถออกประกาศแต่ อ ย่ า งใด และตามประกาศของ
สภามหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยก็ไม่มีการกาหนดอานาจหรือหน้าที่ของ
คณะกรรมการไว้ ซึง่ เรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากคณะกรรมการจัดงานในนามมหาวิทยาลัย รายได้
จากการจัดงานดังกล่าวต้องเข้า กองคลังของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สามารถออกระเบียบการใช้เงิน
ดังกล่าวได้เพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายเงิน และควรมีการหาข้อมูลว่าในองค์กรหลักของมหาวิทยาลัย 4
องค์กร คือ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย มีองค์กรใดที่มี ระเบี ยบกฎเกณฑ์เหมือนอย่างที่ คณะกรรมการฯทาหรือไม่ จึงขอเสนอแนะที่
ประชุมในเรื่ องดังกล่าวและไม่เห็นด้ว ยในการจัดทาประกาศดังกล่าวแต่เป็นเสียงส่วนน้อยจึงยอมรับเสียง
ส่วนมากของมติที่ประชุม
นายสมพงษ์ สุวรรณคู กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินนอกงบประมาณ คือ เงินที่ เกิดจากหน่วยงาน
ของรัฐที่หามาได้หรือการจัดงานใช้ในนามของรัฐ เงินของคณะกรรมการไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ เนื่องจาก
คณะกรรมการไม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ และการจั ด งานเป็ น การจั ด ในนามของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ในพระราชบัญญัติมิได้กาหนดไว้ ดังนั้นเงินคณะกรรมการจึงไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการ
ทาความเข้าใจถึงที่มาของการจัดทาประกาศฯ และได้ปรึกษากับอธิการบดีเรื่องการใช้เงินแล้วไม่มีปัญหาใดๆ
ไม่ ว่ า จะอยู่ ส่ ว นใด หากน าเข้ า เป็ น เงิ น สวั ส ดิ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม แล้ ว ท าหนั ง สื อ
ถึงอธิการบดีเพื่ออนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเบิกเงิน ทาฎีกาแนบการเบิกจ่ายทุกครั้ง แต่หากดาเนินการตามเดิม
จะมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องจัด ทาเอกสารเพิ่มเติม วิธีการคือ ในการใช้เงินทุกครั้ง เมื่อมีความจาเป็น
ประธานจะส ารองจ่ ายไปก่อน แล้ว จึงน าเข้าที่ประชุม เพื่อขออนุมัติแล้ วจึง นาไปเบิกจ่ายกับธนาคารต่อไป
ซึ่งสามารถทาได้ทั้งสองกรณี เนื่องจากครั้งที่ผ่านมามีการนัดประชุมกระทันหัน กรรมการหลายท่านติดภารกิจ
จึงให้นายสนิท จรอนันต์ ได้ชี้แจง หากเห็นด้วยก็สามารถทบทวนมติที่ประชุมได้และบันทึกการประชุมไว้
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 เที ย บเท่ าสภามหาวิท ยาลั ยในเรื่องศักดิ์ และสิ ทธิใ นการออกกฎหมาย
ข้อบังคับ และประเด็นเงินดังกล่าวเป็นเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณหรือไม่ หากคณะหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้หารายได้จึงจะเป็นเงินในงบประมาณ เมื่อคณะกรรมการมีมติในการประชุมคราวที่ ผ่าน
มาว่าไม่ใช่เงินนอกงบประมาณเนื่องจากเป็นเงินที่คณะกรรมการจัดหามาและมีการลงมติอนุมัติร่างประกาศฯ
ไปแล้วจึงควรเป็นไปตามมติที่ประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ บุญลิขิต กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอาจไม่เทียบเท่ากับสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีกฎหมายกาหนดอานาจและ
หน้าที่ไว้ แต่คณะกรรมการฯมีการกาหนดไว้เพียงหน้าที่แต่ไม่มีการกาหนดอานาจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารฯ ได้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ครั้ งที่ 10/2558 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 22 ตุล าคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และได้มีการนาเสนอ
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยย่อ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว
ประธาน กล่ าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปีที่ผ่ านมาคุณสมพงษ์ สุ ว รรณคู ได้เสนอให้ มีการจัดงาน
สังสรรค์ปีใหม่ หลังจากการประชุม โดยจัดบริเวณห้องรับประทานอาหารชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ในปี นี้ จึ ง เห็ น ควรให้ มี การจั ดงานสั งสรรค์ ปีใหม่อีก ครั้ง ซึ่ง ปีนี้ ค ณะกรรมการมีร ายได้จากการดาเนิน งาน
จึงขออนุญาตเรียนเชิญรองอธิการบดี และคณบดีทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นโอกาสในการ
ทาความรู้จักกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวและนา
ของขวัญมาร่วมจับฉลาก คนละ 2 ชิ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

5.2 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในรอบเดือนกันยายน 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีการเคลื่อนไหวเป็นรายจ่ายรวม 117,800บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือจานวน 719,438.90 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
เก้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ยอดคงเหลือ จานวน 719,438.90 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 12/2558
ประธาน ได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกาหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจาปี พ.ศ.
2558 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558
ประธาน กล่าวในที่ป ระชุมว่า มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2558 ระหว่ า งวั น ที่ 14 – 15
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และในปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและ
ได้ ขอความร่ วมมือสนับ สนุน คะแนนเสี ย งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจาปี 2559 โดยใช้วิทยาเขตจังหวัดสมุทรปราการ จึงขออนุญาตที่ประชุมในการ
สนับสนุนดังกล่าว และการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายในครั้ง นี้ ได้จากัดผู้เข้าร่วมประชุมมหาวิทยาลัยละ 5 คน จึงต้องขออภัยไปยังนิสิตนักศึกษาที่ จ ะ
เข้าร่วม เนื่องจากมีกรรมการเข้าร่วมครบตามจานวนแล้ว ได้แก่ ประธาน เลขานุการ พลโทอิสระ วัชรประทีป
นายสมพงษ์ สุวรรณคู และนายไพโรจน์ ศรศิลป์ นอกจากนี้ ขอเปลี่ ยนแปลงการเดินทางจากการเช่ารถตู้
เมื่อคานวณค่าใช้จ่ายแล้ว มากกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลากว่า
จึงขออนุญาตที่ประชุมเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ค่าลงทะเบียน
ค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก เป็นต้น ซึง่ จะนารายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งราย และเห็ น ชอบ การสนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจาปี 2559
6.3 สรุปการดาเนินการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี
นายสนิท จรอนันต์ เสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้มี การดาเนิ นการทางานครบ 1 ปี จึงควรมีการรายงานว่าคณะกรรมการได้มีการดาเนินการตามหน้าที่
ไปมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการในปีต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน บันทึกการประชุม
และพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

