รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2558
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-----------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
2. นายชัยสิทธิ์
3. นายดุสิต
4. ดร.นราวัลย์
5. ดร.ปรัชญา
6. นางเลื่อมใส
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
8. นายสมปอง
9. พลโทอิสระ
10. นายอิศรากรณ์
11.นายบันเทิง
12. นายวัชศักดิ์
13. นายธีระ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ

สุ่นสวัสดิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
ปิยะทัต
สุรังค์สุริยกุล
มหาวินิจฉัยมนตรี
ใจแจ้ง
บุญลิขิต
สิงห์ชู
วัชรประทีป
สุวรรณทิพย์
แผ่นงาม
จันทรกูล
ภิรมย์พงษ์
บางเขียว

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายจักรนิศิต
2. นายชาญชัย
3. พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
4. นายทานาย
5. พลเรือตรีธีรัช
6. นายประสาร
7. นายวันชัย
8. นายศักดิ์ชัย
9. นายสนิท
10. นายสมพงษ์
11. นายสมพร
12. นายศุภกิจ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

พานิชสวัสดิ์
โชคอานวยกุล
อินทะชัย
ราชโคตร
หทยีช
เรืองสุขอุดม
ยุกแผน
สมบูรณ์วินิจ
จรอนันต์
สุวรรณคู
ทิมแสง
อาจวิชัย
พุทธลา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นางนวรัตน์
2. นายไพโรจน์
3. นายสนั่น
4. นายสมบัติ

ฤดีพิพัฒน์พงศ์
ศรศิลป์
ซิ้มสกุล
ปรีชาชาญพานิชย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ

5. นางสาวกฤตยา
6. นางสาวภรทิพย์
7. นางสาวกรกาญจน์
8. นางวลินเนศร์
9. นางสาวรัชดา
10. นางสาวมณฑา
11. นางสาวดวงตรา

สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ
อุ่นบ้าน
ธีรการุณวงศ์
มานิมิต
เศรษฐขจร
รูปทอง

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งกาหนดการศึกษาดูงาน
ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมถึงกาหนดการศึกษาดูงานภายหลังการประชุมเสร็จแล้วจะมีการ
นั่งรถชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเข้าที่พัก ณ บ้านพักรับรอง 17 หาดเจ้าสาราญ ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากพลโทอิสระ วัชรประทีป ในการติดต่อประสานงานเนื่องจากเป็นที่พักสาหรับทหาร ดูแลโดย
กองบัญชาการกองทัพไทย ต่อมาเวลา 18.00 น. ขอเรียนเชิญร่วมงานอุปสมบทบุตรชายคุณสมฤทธิ์ สนขาว
ร่วมรับประทานอาหารเย็น พรุ่งนี้เช้าทานอาหารเช้าที่โรงแรมและออกจากที่พักเวลา 08.40 น. เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบล
แหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการบาบัดน้าเสียโดยวิธีการธรรมชาติ และเดินทาง
กลับเส้นทางเลียบชายฝั่งคาดว่าถึงกรุงเทพฯ ไม่เกิน 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ แจ้งกาหนดการศึกษาดูงาน
1.2

แบบสอบถามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ

มหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการดาเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวคือการติดตามผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน อธิการบดีและผู้บริหาร รูปแบบของการติดตามคือการแจกแบบสอบถามให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการหลักของ
มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อนาไปประมวลผลต่อไป
นายชั ย สิ ท ธิ์ ภู ว ภิ ร มย์ ข วัญ กล่ า วเพิ่ม เติ ม ว่ า แบบสอบถามไม่ ไ ด้ ร ะบุ ชื่ อบุ ค คล ดั ง นั้ น
คณะกรรมการสามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างเต็มที่โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง จึงสามารถวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกด้านได้อย่างถี่ถ้วน
พลโทอิสระ วัชรประทีป เสนอแนะเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีแบบสอบถามแล้ ว ควรให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ มีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม
มหาวิทยาลัย

รั บ ทราบ แบบสอบถามของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ

1.3 การเชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานาเสนอที่ประชุม
ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมคราวถัดไปได้เรียนเชิญ รองศาสาตราจารย์ ดร.สาธิต
โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มานาเสนอการดาเนินงานของคณะ ซึ่งเป็นคณะที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะกรรมการหลายท่าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และด้านสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะงานวิจัยของ รองศาสาตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที เป็นงานวิจัย
ระดับประเทศมีความน่าสนใจและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอย่างมาก และมอบเลขานุการประสานงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ การเชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานาเสนอในที่ประชุม

ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 โดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
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
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุ ริยวงศ์ และได้นาเสนอ
มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.2 สรุปผลการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยองคมนตรี
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน บัดนี้ การจัดการ
แข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายรับสุทธิในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการ
กุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา จานวน 855,704.05 บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่บาท
ห้ า สตางค์ ) รายละเอี ย ดตามบั ญ ชี ก ารจั ด แข่ ง ขั น โบว์ ลิ่ ง การกุ ศ ลสมทบทุ น สนั บ สนุ น เพื่ อ การศึ ก ษาดั ง
เอกสารแนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปผลการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติค่าของที่ระลึกและขออนุมัติเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย
ได้จั ดการบรรยายพิเศษ เรื่ อง “ชีวิตรักในวัยมากประสบการณ์ ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภ า
ดิล กสั มพัน ธ์ เมื่อวัน พุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พระยาโอวาทวรกิจ

(เหม ผลพัน ธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุ ริยวงศ์ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธ รรมศพบิดา
อาจารย์มนต์ฤดี วัชรประทีป ผู้อานวยการโรงเรี ยนประถมสาธิต ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ วัดพญาปราบปัจจามิตร ตลาดพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงขออนุมัติเงินค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
จานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จานวนเงิน 5,000
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จากบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯที่ให้เกียรติร่วมงานสวดพระอภิธรรม
ศพบิดา อาจารย์มนต์ฤดี วัชรประทีป
มติที่ประชุม
อนุมัติเงินคณะกรรมการจานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าของที่ระลึกและ
เงินร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
5.2 ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการ นาเสนอที่ประชุมถึง ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
พลโทอิสระ วัชรประทีป เสนอที่ประชุมว่า การพิจารณาของคณะกรรมการฯตามโครงสร้าง
ของระบบราชการที่ถูกนั้นต้องประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิกและเลขานุการ แต่การที่จะทาให้
คณะกรรมการได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรนาเอาระบบอย่างไม่เป็นทางการมาแต่งตั้งอนุกรรมการ
เพื่อทางานร่วมกับฝ่ายเลขานุการ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น
ร่ า งประกาศดัง กล่ า วควรน าหน้ า ที่ ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จการมหาวิ ท ยาลั ย และ
วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทาร่างประกาศ และควรแยกเป็นด้านต่างๆ
ได้แก่ 1) ด้านการศึกษา แบ่งเป็น 1.1) ทุนการศึกษาโดยระบุจานวนที่ชัดเจนแล้วกาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้กาหนดหรือคณะกรรมการกาหนดเอง 1.2) จัดหาอุปกรณ์แก่คณะต่างๆ 2) เสริมสร้างกิจกรรมที่ประโยชน์
สาธารณะเพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี จิ ต สาธารณะ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เน้ น
การบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ นิสิตนักศึกษามีจิตสาธารณะ สื่อสารดี มีความเป็นไทย
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยว่าต้องเป็นอานาจของกรรมการในการ
พิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับใดๆ และไม่ควรกาหนดเงื่อนไขควรวางกรอบไว้เท่านั้นและปรับภาษาให้ชัดเจน
นายไพโรจน์ ศรศิลป์ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการส่ งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยควรมีความยืดหยุ่นได้และขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การทางานมี
ความสะดวกจึงไม่ควรกาหนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดจนเกินไป
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วสั น ต์ บุ ญ ลิ ขิ ต เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว่ า ได้ ป รึ ก ษากั บ
นายสนิ ท จรอนั น ต์ มี ก ารปรั บ แก้ ใ นร่ า งประกาศในหลายประการ ดั ง นี้ 1) ชื่ อ ประกาศ แก้ ไ ขเป็ น
“ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การจ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558” 2) แก้ไขอารัมภบท 3) แก้ไขจานวน
เงิน 4) เพิ่มเติมคานิ ย าม “มหาวิทยาลั ย ” หมายความว่า มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย “ประธานกรรมการ”

หมายความว่า ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ 5) หลักเกณฑ์การใช้เงิน ทั้งนี้ได้ให้
ข้อมูลกับฝ่ายเลขานุการแล้ว
ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การออกประกาศต้องอ้างอิงวิธีการ
รูปแบบในการจัดทาประกาศและต้ องมีการกาหนดคานิยามให้ชัดเจน และประกาศดังกล่าวจะกาหนดเป็น
เกณฑ์กลางในการใช้เงินเลยหรือไม่ การออกประกาศจะอ้างอานาจในการออกประกาศ ได้แก่เป็นผู้มีอานาจ
ออกประกาศเนื่องจากว่ามีกฎหมายหรือมติที่ประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้อานาจหน้าที่ไว้ โดยอ้างอานาจจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่าทุกเรื่องต้องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นเรื่องที่อนุมัติ
เป็นประจาจะนาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และอานาจในการจัดทาประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้สอบถามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ได้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการใช้จ่ายเงิน
เช่นเดียวกัน
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินคณะกรรมการเปรียบเหมือนกองทุน วิธีการใช้จ่าย
คณะกรรมการช่วยกันคิดเกณฑ์ขึ้นมา ซึ่งเกณฑ์นั้นไม่ควรเคร่งครัดจนเกินไป แต่ต้องตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
ประธาน กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารแก้ ไ ขร่ า งประกาศตามที่ ค ณะกรรมการ
เสนอแนะ โดยมอบหมายให้ ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และขออนุญาตปิด
บัญชีเงินฝาก“การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ” และนาเงินไปเปิดบัญชี
เงินฝากใหม่ชื่อบัญชี “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารแก้ ไ ขร่ า งประกาศตามที่ ค ณะกรรมการเสนอแนะ
โดยมอบหมายให้ ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
5.3 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในรอบเดือนมิถุนายน 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีการเบิกเงินเพื่อสนับสนุนชมรมฟุตบอล จานวน
3,000 บาท และได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร จานวน 98.21 บาท ยอดคงเหลือ จานวน 32,978.85 บาท
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขออนุญาตใช้จ่ายบัญชีเดิมของคณะกรรมการเป็นค่าชุดสูทของ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจนหมดแล้วปิดบัญชีเดิม และเปิดบัญชีใหม่ซึ่งจะรายงานที่ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ยอดคงเหลือ จานวน 32,978.85 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)
5.4 รูปแบบนามบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 6/2558 เมื่ อ วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2558 มี ม ติ ใ ห้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย จัดนามบัตรให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการออกแบบจัดทาเรียบร้อยแล้ว รูปแบบตัวอย่างดังแนบมาพร้อม

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ เสนอที่ประชุมว่า ขอนาช่างภาพฝีมือดีจากสตูดิโอมาถ่ายภาพ
คณะกรรมการเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและมีการแต่งกายชุดสูทของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พร้อมเพรียงกันเพื่อใช้ทานามบัตรคณะกรรมการ จึงกาหนดวันถ่ายภาพในวันประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ รูปแบบนามบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนัดหมายถ่ายภาพ
คณะกรรมการฯในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องกาหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2558 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การบริจาคหนังสือพจนานุกรมภาพ 10 ภาษาอาเซียน
นายดุ สิ ต ปิ ย ะทั ต แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า สื บ เนื่ อ งจากเจตนารมณ์ ที่ จ ะบริ จ าคหนั ง สื อ
พจนานุ กรมภาพ 10 ภาษาอาเซีย นแก่โรงเรียนต่างๆ ทางคุณอิศรากรณ์ สุ วรรณทิพย์ได้จัดทาและจัดส่ ง
หนั งสื อแก่ โรงเรี ยนต่างๆที่ได้แนบชื่อไปเรียบร้อยแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ระบบจาแนกตาแหน่งของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ติดต่อประสานงานกับกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมสู่ระบบจาแนกตาแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ” โดยจัดอบรมทั้งสิ้น
10 รุ่น รุ่นที่ 1 เริ่มระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 –
20 กันยายน 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก และรุ่นต่อไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลา เป็นต้น โดย
จะนารายละเอียดโครงการดังกล่าวแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเช่นกัน
6.4 พิธีแห่เทียนพรรษาประจาปีการศึกษา 2558
นายบันเทิง แผ่นงาม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยองค์การนิสิตนักศึกษาได้จัดพิธี
แห่เทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2558 โดยจะไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี
ซึ่ ง เป็ น วั ด ที่ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) เป็ น ผู้ ส ร้ า ง และถื อ โอกาสบอกบุ ญ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการร่วมทาบุญในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

มติที่ประชุม อนุมัติเงินจากบัญชีคณะกรรมการ จานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ร่วมทาบุญ
แห่เทียนพรรษา
เลิกประชุมเวลา 14.50 น.

นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน พิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

