รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2558
วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
2.นายจักรนิศิต
3.นายชาญชัย
4.นายดุสิต
5.ดร.ปรัชญา
6.นางเลื่อมใส
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
8.นายวันชัย
9.นายศักดิ์ชัย
10.นายสมปอง
11.นายสมพร
12.นายอิศรากรณ์
13.นายศุภกิจ
14.นายบันเทิง
15.นายวัชศักดิ์
16.นายธีระ
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

สุ่นสวัสดิ์
พานิชสวัสดิ์
โชคอานวยกุล
ปิยะทัต
มหาวินิจฉัยมนตรี
ใจแจ้ง
บุญลิขิต
ยุกแผน
สมบูรณ์วินิจ
สิงห์ชู
ทิมแสง
สุวรรณทิพย์
อาจวิชัย
แผ่นงาม
จันทรกูล
ภิรมย์พงษ์
พุทธลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต
กรรมการจากประธานสภานิสิต
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการจากประธานสภานักศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายชัยสิทธิ์
2.พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
3.นายทานาย
4.พลเรือตรีธีรัช
5.ดร.นราวัลย์
6.นายประสาร
7.นายสนิท
8.พลโทอิสระ
9.นายสมพงษ์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ

ภูวภิรมย์ขวัญ
อินทะชัย
ราชโคตร
หทยีช
สุรังค์สุริยกุล
เรืองสุขอุดม
จรอนันต์
วัชรประทีป
สุวรรณคู
บางเขียว

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นางนวรัตน์
2.นายสมบัติ
3. นางสาวกรกาญจน์
4. นางวลินเนศร์

ฤดีพิพัฒน์พงษ์
ปรีชาชาญพานิชย์
อุ่นบ้าน
ธีรการุณวงศ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

5. นางสาวรัชดา
6. นางสาวมณฑา
7. นางสาวดวงตรา

มานิมิต
เศรษฐขจร
รูปทอง

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 งานพระราชทานเพลิงศพ บิดาอาจารย์มนต์ฤดี วัชรประทีป ผู้อานวยการโรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประธาน แจ้ งที่ประชุมทราบว่า เรียนเชิญกรรมการฯ ร่ว มงานพระราชทานเพลิ งศพ
บิดาอาจารย์มนต์ฤดี วัชรประทีป ผู้อานวยการโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ วัดพระญาปราบปัจจามิตร ตลาดพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประธาน แจ้ งที่ป ระชุมทราบว่า ขอแสดงความยินดีกับกรรมการฯ 4 ท่าน ได้รับ รางวั ล
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ (1) ผู้ช่ว ยศาสตราจาร์ทองเอม สุ่ นสวัส ดิ์
(2) ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล (4) นางเลื่อมใส ใจแจ้ง และ (5) นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขดังนี้
(1) หน้า 5 วาระที่ 4.2 คาว่า “อุตสาหกรร” แก้ไขเป็น “อุตสาหกรรม”
(2) หน้ า 6 บรระทัดที่ 6 จากท้าย แก้ไขชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้ งที่ประชุมทราบว่า ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ า พระยา เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารใช้จ่ ายเงิน ของคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจ การ
มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหลายคราวโดยมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งจะไปปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการฯโดย
หลักให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ระบบจาแนกตาแหน่งของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
นางเลื่อมใส แจ้งที่ประชุมทราบว่า “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
สู่ ร ะบบจ าแนกต าแหน่ ง ของข้า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้อ งถิ่น ” เป็น โครงการที่ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดาเนินการร่ว มกับกรมส่ งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาที่พบคือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่เคยจัดอบรมดังกล่าว จึงเป็น
โครงการที่ ช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างมากขึ้น และมี การตอบรับสมัครเข้าอบรม
จากหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประมาณ 70-80 คน อบรมครั้งที่ 1
ในเดือนสิงหาคม และจะประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น สาหรั บการอบรมครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม และจะนา
สรุปผลการจัดอบรมเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป
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
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย
รวมใจลูกสุริยะ”
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่ ว มกั บ สมาคมศิษ ย์ เ ก่ าบ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ในพระบรมราชูป ถั มภ์ ได้ จัด โครงการคื นสู่ เ หย้ าศิ ษ ย์เ ก่ า
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ประจาปีการศึกษา 2558
เพื่อพบปะสังสรรค์และสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสสนับสนุนทรัพยากร
และ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนามาเชิดชูเกี ยรติ
ประวัติให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน ความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าฯ
ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ยร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว
จานวน 2 โต๊ะ เป็นจานวนเงิน 16,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดาเนินการงานของ โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์
เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” สมาคมศิษย์เก่าฯดาเนินการ
ดังกล่ าว เนื่ อ งจากมี ส่ ว นเกี่ย วเนื่ องกับ ในเรื่องการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลั ย ซึ่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะยกระดั บ สถานะของและฟื้ น ฟู ส มาคมฯ
โดยได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากร จุดมุ่งหมายคือการทาให้ศิษย์เก่า
ได้กลั บ มาพบปะสังสรรค์ที่ บ้ านของเรา ที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯมีมติตรงกันว่าควรจัดที่
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกคนกลับ มาระลึกถึงและเชิดชูเทิดทูน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

(ช่วง บุนนาค) และสร้างบรรยากาศให้มีความสุขที่ได้กลับมา การจัดโต๊ะอาหาร การแสดงต่างๆ มีต้นทุนต่ากว่า
การจัดนอกสถานที่ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ อาคาร 1 ชั้น 1 และชั้น 4 และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลั ย ซึ่งเป็ น 1 ใน 4 องค์กรหลั ก ของมหาวิทยาลั ย มี ทั้งที่เป็ น ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่เคยสอน
ควรมีส่วนอย่างยิง่ ในการเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าฯ จึงเป็นที่มาของการขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนในคราวนี้
มติที่ประชุม
อนุมัติเงินคณะกรรมการจานวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุน
การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ
5.2 การให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต
เลขานุการ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันแสดงความสามารถในด้านต่างๆและสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่นักเรียน
นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทา
เกียรติบัตรของผู้ที่ได้รับรางวัลและเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยในวันที่มีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเห็น
ควรมอบทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธาน ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมทุกเดือน
และจะมี พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รให้ นิ สิ ต นั ก เรี ย นที่ ท าชื่ อ เสี ย งให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอว่ า ให้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
จากกรรมการฯ โดยเป็นทุนค่าหน่ วยกิตเทอมละไม่เกิน 5,000 บาท ไม่สามารถให้ เป็นทุนค่าเล่ าเรียน
เนื่องจากค่าบารุงรายวิชาของนิสิตแต่ละคนไม่เท่ากัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการคือไม่ให้เป็นเงินสด แต่จะโอนไป
ทีฝ่ ่ายการเงินเลย เพราะเกิดปัญหาว่านิสิตอาจนาทุนดังกล่าวไปทาอย่างอื่น และมีข้อสังเกตในเรื่องของนิสิตที่
ได้รับรางวัลมีจานวนมาก เช่น การแข่งขันเต้น ประกอบเพลงมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 50 คน จะมีหลักเกณฑ์
ในการมอบทุนอย่างไร
นางเลื่อมใส ในแจ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรแยก 2 ประเภท คือ (1) นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย (2) นิสิตที่ยากจนและเรียนดี ประเภทแรกอาจไม่ยากจนไม่ต้องการทุนช่วยในการเรียน หากเป็น
เช่นนี้ควรมอบเป็นรางวัลในแต่ละปี ประเภทที่ (2) ควรจะส่งเสริมให้เขาได้รับการศึกษา
นายศุภกิจ อาจวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตจากมุมมองของนิ สิตจะ
เป็นประโยชน์มาก แต่ควรมีการแบ่งประเภทของทุนเพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนอย่างชัดเจน
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า อาจไม่ให้เป็นทุนการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ยากจนหรือมีปัญหาด้าน
การเรียนเป็นกรณีพิเศษให้พิจารณาเป็นการเฉพาะรายไป
มติที่ประชุม

ให้นาไปพิจารณาร่วมกับวาระที่ 5.6

5.3 การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ กาหนดจัดงานบุญมหากุศล “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา” เพื่อระดมทุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ์ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุตรดิตถ์

ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุตรดิตถ์ ในการนี้ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาดังกล่าว
มติที่ประชุม อนุมัติเงินคณะกรรมการฯ จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในการร่วมทาบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.4 การเสนอข้อคิดเห็นจากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เลขานุการ นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย ได้จัด
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่อ งมาจากพระราชดาริ ระหว่างวันที่
17 – 18 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี นั้น เพื่อให้การศึกษาดูงานดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
จึงเห็นควรให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาต่อไป
นายสมปอง สิงห์ชู กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อดีของระบบการบาบัดน้าเสียจากโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จะนาไปปรับใช้ที่บริษัทและเผยแพร่ไปยังสภา
อุตสาหกรรม
ประธาน กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า โครงการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มแหลมผั ก เบี้ ย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริให้ใช้ธ รรมชาติบาบัดน้าเสี ย
เดิมเป็นที่ป่าชายเลนเก่า เสื่อมโทรม ได้พัฒนาพื้นที่และนาน้าเสียในจังหวัดเพชรบุรีมาบาบัดโดยธรรมชาติ
โดยทาการวิจัยได้ผลดีมากแต่ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ กรรมการฯได้ไปศึกษาดูงานจึงจะนาไปใช้ถือเป็นเรื่องที่ดี
และเสนอแนะให้ มีการจั ด ทาเอกสารรู ป เล่ มสรุป การดาเนินงานของคณะกรรมการฯในปีสุ ดท้ายของการ
ดาเนินงาน โดยมอบฝ่ายเลขานุการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาเอกสารดังกล่าว
นางเลื่อมใส ใจแจ้ ง กล่ าวเพิ่มเติมว่า ดิฉันมีส่ ว นริเริ่มตรงนี้ด้ว ย เนื่องจากขณะนั้นเป็น
รองปลัดเทศบาลอยู่ ได้ดาเนินการประสานงานกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นาน้าเสียซึ่งเทศบาลไม่มีแหล่งกาจัด
ชาวบ้านจึงทิ้งลงในแม่น้าเพชรบุรี พอมีโครงการจึงได้ระบายน้าเสียจากเทศบาลลงท่อ มีแหล่งพักน้า และส่งไป
ที่โครงการฯ ตาบลแหลมผั กเบี้ย เห็น ว่าการบาบัดโดยธรรมชาติเป็นเรื่องดีมาก นอกจากกรรมการฯแล้ ว
แนะนาให้พานิสิตนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้วยเช่นกัน
นายดุ สิ ต ปิ ย ะทัต กล่ า วเพิ่ ม เติม ว่ า ชื่น ชมศั ก ยภาพของคณะกรรมการส่ ง เสริม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการทางานอย่างมีเอกภาพและมีเป้าหมาย โดยสร้างเป้าหมายแล้ว ดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย น่าสังเกตว่าสาเร็ จทุกเป้าหมาย หากกรรมการฯเราทาอย่างนั้น โดยตั้งเป้าหมายและสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ก็ถือเป็นการสาเร็จอีกอย่างหนึ่ง ควรนามาเป็นแบบอย่าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในรอบเดือนมิถุน ายน 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ ไม่มีการเคลื่ อนไหว ยอดเงินคงเหลื อจานวน
837,238.90 บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)

มติที่ประชุม รั บ รองรายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ยอดคงเหลือ จานวน 837,238.90 บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)
5.6 การมอบทุนการศึกษาสาหรับนิสิต ประจาปี 2558
เลขานุการ นาเสนอที่ประชุมว่า สานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นหน่วยงานในการคัดเลือก
และจัดสรรทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้ได้รับการศึกษาต่อไปเป็นประจาทุกๆปี งานทุนการศึกษา สานักกิจการนิสิตนักศึกษาขอความอนุเคราะห์
ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี
มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ประธาน ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า สานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ประกาศรับสมัครนิสิต
มารับทุนการศึกษา และได้คัดเลือกจัดลาดับไว้แล้ว โดยมีผู้มาสมัครประมาณ 250 คน แต่มีทุนเพียง 50 ทุน
และได้ ขอความอนุ เคราะห์ มายั งคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย จึงเสนอที่ประชุมอนุมัติเงิ น
คณะกรรมการฯ ในการมอบทุนการศึกษา จานวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
และหากกรรมการท่านใดมีความประสงค์อยากทาบุญช่วยเหลือนิสิต ที่ยากจนด้านการศึกษาสามารถให้ความ
อนุเคราะห์ได้
เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีกรรมการฯ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 21 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้
(1) นางเลื่อมใส ใจแจ้ง จานวน 2 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน คือนิสิตด้านคณิตศาสตร์ และ
พิการทางสายตา
(2) นางนวรั ต น์ ฤดี พิ พั ฒ น์ พ งศ์ จ านวน 2 ทุ น คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ รั บ ทุ น คื อ นิ สิ ต ด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า และพิการ
(3) นายสมปอง สิงห์ชู จานวน 4 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน คือนิสิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
(4) นายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ จานวน 4 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน คือนิสิตทั้งชายและ
หญิง
(5) นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ จานวน 2 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน คือนิสิตพิการ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ จานวน 2 ทุน
(7) นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ จานวน 2 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน คือนิสิตสาขา
ภาษาไทย ศศ.บ. ฐานะยากจนและ มีจิตสาธารณะ
(8) ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี จานวน 2 ทุน
(9) นายดุสิต ปิยะทัต จานวน 1 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน คือนิสิตด้านกีฬา
นายดุสิต ปิยะทัต กล่าวเพิ่มเติมว่า ประสบการณ์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า) ในทุกครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว สถาบันจะส่งใบประกาศนียบัตรไป
ยังศิษย์เก่าว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดมีคาอวยพร และหากท่านมีความประสงค์จะทาบุญ ขอเชิญร่วมบริจาค
แก่สถาบัน โดยระบุเลขที่บัญชีของสถาบัน ศิษย์เก่าจะมีความภาคภูมิว่าสถาบันให้ความสาคัญ เป็นวิธีการหนึ่ง
ในการหาทุน
มติที่ประชุม
ให้กับนิสิต

อนุมัติเงินคณะกรรมการจานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องกาหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เดือนหน้างดประชุม ไปประชุมครั้งที่ 10/2558 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติด
นายศุภกิจ อาจวิชัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า สานักกิจการนิสิตนักศึกษา องค์การบริหารนิสิต
และสภานิ สิ ต ได้ จั ด กิ จ กรรมรั บ ขวั ญ น้ อ งใหม่ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ในวั น เสาร์ ที่ 12 กั น ยายน 2558
ณ สนามฟุตบอล เรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมเยี่ยมชมและให้กาลังใจนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาติดต่อกันหลายปี ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการ
บายศรีสู่ขวัญโดยศิลปินแห่งชาติ คุณชินกร ไกรลาศ
และอี ก หนึ่ ง กิ จ กรรม เนื่ อ งจากส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ กลุ่ ม
มหาวิทยาลัยภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับงบประมาณจานวน
600,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่ง มหาวิทยาลัย เป็นหลักในการจัด กิจกรรมและยังมี
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตภาคกลางร่วมด้วย กิจกรรมที่จัดคือการปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดโดยมีเส้นทาง
ผ่านกลุ่มมหาวิทยาลัยในภาคกลางตอนล่าง จัดขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เรียนเชิญกรรมการ
ทีส่ นใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มใบตอบรับที่สานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกรรมการติดภารกิจ จึงให้ภาพกิจกรรมนาเสนอที่ประชุม
คราวถัดไป
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรื่องการแต่ง
กายของนิสิตที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอชื่นชมอาจารย์ที่เอาใจใส่ การเปลี่ยนแปลงของนิสิตนักศึกษา
ไปในทางที่ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน บันทึกการประชุม
และพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

