
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2559 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
3.นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.นางสาวญัฐวรรณ   นพวัตน์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
18.นาย ฐานันดร       จูทิม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
19.นายณทภัต        ผาเลิศ   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
20.นายวัชศักดิ์    จันทรกูล  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
2.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
3.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
4.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
5.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข   ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 



4.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
5.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การปรับอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า  มหาวิทยาลัยได้ปรับอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมแก่

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 แจ้งการด าเนินกิจกรรมของนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ 
  นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย ศาลจังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานคร ตามที่มีภาพตามสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม และ ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การรับโล่จากมหาวิทยาลัยในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มอบโล่ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยในฐานะที่บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาในแก่นิสิตจ านวน 100 ,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
ในวันที่ 19 มกราคม 2559 และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนิสิตที่เหมาะสมในการรับทุนดังกล่าว
ต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่25 ธันวาคม 2559   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2559   
  ประธาน กล่าวในที่ประชุมว่า ให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 7 วาระที่ 5.3 ให้เพ่ิมเติม
ข้อความในมติท่ีประชุมเป็น “เห็นชอบ ตามข้อเสนอของประธาน” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2558 ตามท่ีไดมี้การแก้ไข 
 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา 

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ได้มอบทุนสนับสนุนนิสิตที่ได้รับเหรียญ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพ่ิมเติมว่าทุนการศึกษาที่คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนจ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คือนิสิตที่ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 5 เหรียญทองแดง 
โดยสนันสนุนคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และเนื่องจากมีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2559 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 – 19 มกราคม 2559 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจ านวน 102 คน ผลการแข่งขันได้รับเหรียญ
ทองแดง 1 เหรียญ จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญ
รางวัลดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม อนุมัติโดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาท่ีได้รับเหรียญรางวัล จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 เพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 
 

  4.2 การสนับสนุนโครงการ “งานเดินเพื่อสุขภาพ” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งที่ประชุมทราบว่า ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัด
โครงการ “งานเดินเพ่ือสุขภาพ” เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเงินจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นของรางวัล ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษาจึงได้จัดท าหนังสือขอบคุณคณะกรรมการฯที่สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้  
  

มติที่ประชุม  รับทราบ การสนับสนุนโครงการ “งานเดินเพื่อสุขภาพ” 
 

  4.3 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้แทนนิสิตนักศึกษา 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ด าเนินการเลือก
ผู้แทนนิสิตนักศึกษา ในต าแหน่งของนายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งรายชื่อผู้แทนนิสิต
นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเพ่ือเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 



มติที่ประชุม  รับทราบ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้แทนนิสิตนักศึกษา 
 

  4.4 น าเสนอแนวทางการด าเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 
  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้น าเสนอการด าเนินงานของ
คณะวิทยาการจัดการ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ รวมถึงรับฟังแนวทางในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ดังกล่าวจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  นายวันชัย ยุกแผน เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า อาจารย์ควรได้รับการฝึกประสบการณ์โดยตรงจะ
ท าให้ได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติมาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษาได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านธุรกิจมาให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาในทางปฏิบัติ เช่น วิธีการน าเข้า-ส่งออก วิธีการหา
ตลาด โดยสามารถเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจมาให้ความรู้ได้ และ
ควรมีโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่อาจารย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆจากประสบการณ์โดยตรง เช่น การผลิต
สินค้า การส่งออก เป็นต้น  
  นายสมปอง สิงห์ชู เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า อาจารย์ควรสอนนิสิตถึงวิธีที่จะท าให้ต้นทุน
ทางด้านโลจิสติกส์ลดลงและมีมาตรฐานดีเท่าเทียมกับต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรท าให้มีการผลิตสินค้ามากแต่มีปัญหาเรื่องระบบการขายและระบบโลจิสติกส์ยังไม่เทียบเท่า
ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ท าให้มีการส่งออกน้อย  

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะใหม่ใน 
วงการการศึกษาไทยจึงควรน าเรื่องวิชาการที่น่าสนใจมาสร้างหลักสูตรใหม่ที่เจาะตรงเป้าหมายในการท างาน 
เช่น ด้านการขนส่ง ด้านการศุลกากร ด้านการไปรษณีย์ ด้านการรถไฟ เป็นต้น ควรมองถึงตลาดที่กว้างขวาง
เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานภาคเอกชน จึงควรส่งเสริมการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติโดยใช้
วิชาการเหล่านี้มาพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  

นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ เสนอเพ่ิมเติมว่า ควรจัดท าหลักสูตรที่สามารถเพ่ิมความสามารถ
ให้แก่นิสิตนักศึกษา เช่น เพ่ิมรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ 
มีการจัดอบรมเพ่ิมความรู้แก่นิสิตนักศึกษาให้ทันสมัยในด้านกฎหมาย เป็นต้น และควรมีการลงนามในข้อตกลง 
MOU กับหน่วยงานที่น่าสนใจ เพ่ือจัดท าหลักสูตรที่หน่วยงานจัดอบรมให้แก่พนักงาน เพ่ือฝึกนิสิตให้มี
ความสามารถเหมาะสมกับการท างานในหน่วยงานต่างๆ  

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง เสนอเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นสายวิชาชีพ เช่น การเงิน การบัญชี การช่าง ซึ่งจะท าให้การผลิตบัณฑิตตรงตาม
เป้าหมาย  

ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล เสนอเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรมีภาคีกับภาคอุตสาหกรรม 
เช่น การลงนามในข้อตกลง MOU เพ่ือส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ประธาน เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เป็นโอกาสดีที่คณบดีได้ท าความรู้จักกับคณะกรรมการฯ ซึ่ง
คณะกรรมการหลายท่านมีธุรกิจที่สามารถให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น รับนิสิตนักศึกษา
เข้าฝึกงาน โดยคณะกรรมการสามารถประสานงานผ่านทางฝ่ายเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนมกราคม 2559 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีความเคลื่อนไหวเป็นรายจ่ายรวม 26,000 บาท  
(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือจ านวน 653,971.16 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อย 
เจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
โดยมียอดเงินคงเหลือ จ านวน 653,971.16 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหก
สตางค)์ 
 

  5.2 การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทาน  
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับมูลนิธิ 50 
ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 
โอเพ่น 59” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่  20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ สนามกอล์ฟกรมทหารม้าที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดหาทุนสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิ จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และเพ่ือสาธารณประโยชน์  
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มตช.) ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันอาทิตย์ที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ สนามธัญญะกอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการหารายได้ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระ
ราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น (มตช.)  ในการนี้ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มตช.)  ขอเชิญร่วมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5.2 และ 5.3 ร่วมกัน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องดังกล่าวมาถึงคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวนมาก ดังนั้นหน่วยงานใด
ที่ไม่มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายของคณะกรรมการฯก็ขออนุญาตไม่สนับสนุน 
  พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ควรมีการพิจารณาสนับสนุนเป็นกรณีไป และเนื่องจากคณะกรรมการฯมีก าหนดการประชุมสองเดือนต่อครั้ง
จึงควรให้อ านาจประธานพิจารณาอนุมัติแล้วจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบต่อไป เฉพาะหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนหน่วยงานอื่นๆก็ให้น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีไป  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประธานพิจารณาสนับสนุนองค์กรต่างๆ ตามข้อเสนอคณะกรรมการ 
 

   
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/2559 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  6.2 แนวทางการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 
ซึ่งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อธิการบดีได้กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 งาน ที่ต้องด าเนินการ ได้แก่  

1) การจัดการศึกษา ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมฯ ที่ ได้ช่วยเหลือเรื่อง
ทุนการศึกษา 

2) การวิจัย มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับงานวิจัยเป็นอย่างยิ่งและปัญหาเรื่องงานวิจัยคือ
ด้านงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการเครือข่ายจากหน่วยงานเอกชนต่างๆที่สามารถสนับสนุนด้านการวิจัย  

3) การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ได้กล่าวขอบคุณนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ในการ
จัดการอบรมวิทยากรของกรุงเทพมหานครสายการศึกษาในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และกล่าวขอบคุณนางเลื่อมใส ใจแจ้ง ในการจัดการอบรมบุคลากรท้องถิ่น  

4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
จึงเห็นควรให้ที่ประชุมน าเรื่องดังกล่าวพิจารณาให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็น เช่น 

การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปี  2559 จะมีการมอบทุนหรือไม่อย่างไร เ พ่ือประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้รู้จักในวงกว้าง และด้านการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า มีหน่วยงานใดที่ ให้การสนับสนุนงานวิจัย หรือพิจารณางบประมาณของ
คณะกรรมการที่เหลืออยู่ว่าจะมีวิธีการจัดการงบประมาณให้เป็นระบบต่อไป เช่น การสนับสนุนโครงการ
รณรงค์การแต่งกายของนิสิตนักศึกษา และโครงการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
                       และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


