รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2559
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
2.นายจักรนิศิต
3.นายชัยสิทธิ์
4.นางเลื่อมใส
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
6.นายวันชัย
7.นายสมพงษ์
8.พลโทอิสระ
9.นายอิศรากรณ์
10.นางสาวญัฐวรรณ
11.นาย ฐานันดร
12.นายณทภัต
13.นายวัชศักดิ์
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ

สุ่นสวัสดิ์
พานิชสวัสดิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
ใจแจ้ง
บุญลิขิต
ยุกแผน
สุวรรณคู
วัชรประทีป
สุวรรณทิพย์
นพวัตน์
จูทิม
ผาเลิศ
จันทรกูล
บางเขียว

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต
กรรมการจากประธานสภานิสิต
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการจากประธานสภานักศึกษา
เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายชาญชัย
2.พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
3.นายดุสิต
4.นายทานาย
5.พลเรือตรีธีรัช
6.ดร.นราวัลย์
7.นายประสาร
8.ดร.ปรัชญา
9.นายศักดิ์ชัย
10.นายสนิท
11.นายสมปอง
12.นายสมพร
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

โชคอานวยกุล
อินทะชัย
ปิยะทัต
ราชโคตร
หทยีช
สุรังค์สุริยกุล
เรืองสุขอุดม
มหาวินิจฉัยมนตรี
สมบูรณ์วินิจ
จรอนันต์
สิงห์ชู
ทิมแสง
พุทธลา

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นางนวรัตน์
2. นางสาวกรกาญจน์
3.นางสาวกฤตยา
4.นางสาวภรทิพย์

ฤดีพิพัฒน์พงศ์
อุ่นบ้าน
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเลื่อนการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า เนื่ อ งจากสั ป ดาห์ ห น้ า ประธานและคุ ณ เลื่ อ มใส ใจแจ้ ง
ติดภารกิจจึงไม่สามารถมาประชุมตามกาหนดการเดิมได้จึงขอเลื่อนมาประชุมในวันนี้ ทาให้คณะกรรมการหลายท่าน
มาร่วมประชุมไม่ได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
เลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 กาหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/
มหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง
ประธาน แจ้ง ให้ที่ป ระชุมทราบว่า กาหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ /มหาวิ ท ยาลั ย เขตภาคกลาง ประจ าปี 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ก าหนด
รั บ พระราชทานปริ ญญาบั ต รในวั น อัง คารที่ 16 สิ งหาคม 2559 ทั้ งภาคเช้ า และภาคบ่ าย ณ สวนอั มพร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมในงานพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่
26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย คือ
(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
(2) สมเด็ จ พระพุ ท ธชิ น วงศ์ (สมศั ก ดิ์ อุ ป สโม) ได้ รั บ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติม ศักดิ์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ครั้ งที่ 5/2559 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้นาเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

4.2 รายงานผลการจัดงานเทศน์มหาชาติ “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบเงิน
ทาบุญ จานวน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์ ในกัณฑ์หิมพานต์ งานเทศน์มหาชาติ “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ” ณ หอประชุม
ราชแพทยาลั ย โรงพยาบาลศิริ ร าช เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสื อ
ขอบคุณมายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมสรุปผลการจัดงานเทศน์มหาชาติดังกล่าว ได้เงิน
บริจาครวมทั้งหมด 133,808.75 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์) รายได้
สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
กัณฑ์หิมพานต์ ได้แก่ ประธาน คุณดุสิต ปิยะทัต และคุณสมพงษ์ สุวรรณคู
พลโทอิ ส ระ วั ชรประที ป กล่ าวเพิ่ม เติม ว่ า ได้ นาทหารจากจั งหวั ด สระแก้ ว มาช่ ว ยงานเทศน์
มหาชาติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 รายงานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุ มใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งรายได้ จั ด ท าเอกสารรายงานการประชุ ม สั ม มนาคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประธาน คณะกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ประธาน พลโทอิ ส ระ วั ช รประที ป
คุณสมพงษ์ สุวรรณคู และคุณไพโรจน์ ศรศิลป์ มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่น่าสนใจคือมีการสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมของ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น การออกคลิ นิ ก ชุ ม ชน ภารกิ จ ที่ เ หมื อ นกั น ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย คื อ สนั บ สนุ น
ทุน การศึกษา และในการประชุมดังกล่ าวมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ธนบุรี ซึ่ง มีผู้ เข้าร่ว มประมาณ 10 คน ได้แสดง
เจตจานงค์ขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจาปี 2559 ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติขององค์กรที่
จะเชื่อมประสานระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นและชุมชน” โดย คุณปฏิภาณ จุมผา ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานัก
ผู้อานวยการผู้จัดการสานักงานภาคเหนือตอนบนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนของ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ยรวมทั้ง คณะและสาขาวิชา เช่น ชมรมค่ายอาสาพัฒ นาของสโมสรนิสิตนักศึกษา
กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดตามชนบท เป็นต้น และอาจเชิญ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง มาบรรยายแนวทางในการ
สนับสนุนดังกล่าว

เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจหนึ่งในการบริการวิชาการแก่ชุม ชนและสังคม
และเป็นเกณฑ์ในการประกัน คุณภาพด้ว ย ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและลงลึ กไปถึงสาขาวิช า
ทุกคณะ แต่สาขาวิชาส่วนใหญ่จะมีโครงการบริการวิชาการให้นิสิตได้ทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
นายณทภัต ผาเลิศ นายกสภานักศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาภาคพิเศษมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมขุดลอกคูคลอง แต่เนื่องจาก
นักศึกษาภาคพิเศษรวมตัวกันได้ยาก หากมีกิจกรรมสามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบฝ่ ายเลขานุการรวบรวมข้อมูล การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุ ก าร ได้ ร ายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเทศน์มหาชาติ จานวน 50,000
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้ว น) ยอดเงิน คงเหลือ 603,971.16 บาท (หกแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดบาทสิ บหก
สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จานวน 603,971.16 บาท (หกแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)
5.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบาเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เลขานุการ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความ
ประสงค์ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการนาผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559
ไปทอดถวายพระสงฆ์จาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่า เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพื่อเป็นการบาเพ็ญ
กุศลแด่ส มเด็จ เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ว ง บุนนาค) และในโอกาสที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องท่าน
เป็นบุคคลสาคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยขอกฐินพระราชทาน โดยวัดศรีสุริยวงศาราม
เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สร้างขึ้น และทางองค์การนิสิตนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายทุกปี และปีนี้มหาวิทยาลัยขอเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทานและได้ ขอความ
ร่ ว มมื อ มายั ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ขอให้ ทุ ก คนเป็ น รองประธานในการทอดกฐิ น ครั้ ง นี้
นอกจากนี้ขอปรึกษาเรื่องการบริจาคว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการนาเงินของคณะกรรมการฯ ร่วมบริจาค อีกส่วนคือการ
บริจาคโดยใช้เงินส่วนตัว ที่ประชุมจะมีการลงมติในคราวนี้หรือรอการประชุมคราวหน้า
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมสามารถลงมติได้และเสนอให้ ใช้เงินของ
คณะกรรมการฯ ร่วมบริจาคจานวนเท่ากับการบริจาคเงินในงานเทศน์มหาชาติ คือจานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) และกรรมการแต่ละท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเป็นการส่วนตัวได้อีกด้วย
พลโทอิส ระ วัช รประที ป กล่ า วเพิ่ มเติมว่ า ขอเสนอแนวทางในการนาเงิ นค่า เบี้ย ประชุม ของ
กรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ร่วมสมทบบริจาคด้วย แต่อาจมีปัญหาว่า

กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ครบทุกคน และการบริจาคเป็นการส่วนตัวเพิ่มเติมก็ขอฎีกาซองกฐิน ในการประชุม
คราวหน้าเพื่อดาเนินการรวบรวมต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ บุญลิขิต กล่าวเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในการทาบุญ แต่เรื่องการ
นาเงินค่าเบี้ยประชุมของผู้ที่ไม่มาประชุม รวมด้วยอาจไม่เหมาะสม ควรเป็นการให้ใบอนุโมทนาบัตรกับกรรมการ
ทุกคนจะเป็นการดีกว่า
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรรมการผู้ที่ไม่มาประชุมอาจขอความร่วมมือให้บริจาคก่อน
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบาเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และขอเชิญชวนคณะกรรมการฯแต่ละท่านร่วมบริจาคเป็นการส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 4/2559
ประธาน ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ อ งก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม
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6.2 โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6
เลขานุก าร ได้ น าเสนอที่ ป ระชุม ทราบว่ า สื บเนื่อ งจากมหาวิ ทยาลั ย ได้ มีก ารด าเนิน โครงการ
ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 รุ่น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยเมืองเบอร์กเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัด
โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 นาเยาวชนไทย-อเมริกัน จานวน 60 คน เดินทางมาแสดงความสามารถทาง
วัฒนธรรมไทยที่ประเทศไทย โดยแสดงละครประยุกต์เรื่อง ซินเดอเรลล่า ภาคพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม
2559 เวลา 16.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิ ญกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าชม
การแสดงตามวันและเวลาดังกล่าว การจัดงานครั้งนี้มีกรรมการฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ และ
พลโทอิสระ วัชรประทีป ร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าวด้วย
พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ช่วยประสานงานภายในประเทศไทย และอยู่ระหว่าง
การดาเนินการในการเข้าพบนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดิมนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ทาหน้าที่แทน โดยมีกาหนดพบวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ บุญลิขิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาเคยจัดโครงการนาอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปฝึกอบรมอาชีพ เช่น อบรมการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ การทาอาหารไทย
เป็นต้น ให้แก่คนไทย ณ ประเทศไอซ์แลนด์ โดยร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศไอซ์แลนด์ประสานกับวัดไทย
ในประเทศเดนมาร์ก สาหรับ ค่าใช้จ่ายวัดออกให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งประสบความสาเร็จอย่างมาก หากทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนใจทาโครงการนี้ร่วมกัน ยินดีเป็นผู้ติดต่อประสานกับเจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศ
ไอซ์แลนด์และประเทศเดนมาร์กด้วย มีคนไทยอาศัยอยู่มากและวัดกับชุมชนมีความใกล้ชิดกัน ส่วนวิชาที่คนไทย
ต้องการฝึกฝนคือ ศิลปะการวาดภาพและดนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอยู่แล้วจึงน่าจะเป็นที่ชื่นชม
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม
และพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

