
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2558 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 

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.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.นายศุภกิจ       อาจวิชัย   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
16.นายบันเทิง        แผ่นงาม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
17.นายวัชศักดิ์        จันทรกูล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
18.นายธีระ    ภิรมย์พงษ ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว     เลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
2.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
3.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   ติดภารกิจ 
4.นายวันชัย      ยุกแผน   ติดภารกิจ 
5.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
6.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  ติดภารกิจ 
7.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายไพโรจน์    ศรศิลป์   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 



5. นางวลินเนศร์    ธีรการุณวงศ์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวรัชดา    มานิมิต   เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวมณฑา   เศรษฐขจร  เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นางสาวดวงตรา   รูปทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปี พ.ศ.2558 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 รอบเช้ารับร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และจะมีการซ้อมรับปริญญาบัตรของนิสิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 
2558  

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2558  
ที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้มีมติในการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ  
๖๐ พรรษา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติเห็นชอบให้ทูลเกล้าฯถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัย  
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่17 กรกฎาคม 2558   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

(1) ตัดเนื้อหาในหน้า 6 ออกท้ังหมด เนื่องจากหน้าซ้ า 
(2) หน้า 8 บรรทัดแรก ตัดค าว่า “คณะ” ออก 
(3) หน้า 9 วาระที่ 6.4 แก้ไขรายชื่อจาก “นายบันเทิง แผ่นงาม” แก้ไขเป็น “นายวัชศักดิ์ 

จันทรกูล” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558 ตามท่ีไดมี้การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 หนังสือพจนานุกรม 10 ภาษาอาเซียน 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ได้มอบหนังสือ

พจนานุกรม 10 ภาษาอาเซียนแก่ผู้สนับสนุนทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยนั้น หากกรรมการฯท่านใดยังไม่ได้รับสามารถรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



3.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่
ระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และได้จัดท าก าหนดการการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรวมกว่า 8 ,000 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ 
โดยการฝึกอบรมมีก าหนดจัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร หัวหิน หาดใหญ่ ขอนแก่น และพิษณุโลก เริ่มการอบรม
ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 พิธีแห่เทียนพรรษาประจ าปีการศึกษา 2558 
 นายวัชศักดิ์ จันทรกูล แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 

องค์การบริหารนักศึกษา โดยการศึกษาภาคพิเศษได้น านักศึกษา จ านวน 500 คน ไปร่วมแห่เทียนพรรษา  
ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับเงินบริจาครวม 129,999 บาท และขออนุโมทนาบุญแด่ผู้ร่วม
ท าบุญในครั้งนี้ด้วย 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้าง 
วัดศรีสุริยวงศาราม ตั้งอยู่ในตัวเมืองราชบุรี นอกจากนี้ยังสร้างอีกวัด คือ วัดปราสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่คลองด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรีเช่นกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  และได้น าเสนอ 
มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

  4.2 การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าเสนอ
การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ รวมถึงการด าเนินงาน
โครงการวิจัยเรื่อง “การเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ าจืด” ที่สระยายโสม และรับฟังแนวทางในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังกล่าวของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 นายสมปอง สิงห์ชู เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ไปสู่ 
ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมีความต้องการนักวิชาการที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเพ่ือการลงทุนในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจากญี่ปุ่น



และยุโรป โดยมีทีมความรู้มาด้วย แต่คนไทยเวลาลงทุนทีมความรู้ในประเทศไทยยังไม่น่าเชื่อถือจึงต้องจ้าง
ชาวต่างชาติ จึงฝากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้การวิจัยเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถ่ายทอดความรู้  
สู่ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม โดยอาจจัดท าวารสารเป็นรายเดือนส่งให้บริษัทต่างๆได้อ่านในรูปแบบของ
สมาชิก นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับการสอนภาษาอังกฤษแก่นิสิตนักศึกษาให้มีความสามารถด้านการ
สื่อสารด้วย  

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่
น่าสนใจที่สุด ต้องส่งเสริมให้อาจารย์คิดเป็นและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นงานวิจัยทางวิชาการไม่ใช่ทาง
ธุรกิจ จึงไม่ควรคิดเรื่องการลงทุน เพราะเป็นหน้าที่ผู้ให้ทุนคิดไม่ใช่นักวิจัย 

นายสนิท จรอนันต์ เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เคยท าการวิจัยเรื่อง “กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการวิจัยของประเทศไทย” ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือ กฎ ระเบียบไม่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ลิขสิทธิ์
หรือค่าตอบแทนซึ่งเป็นการวิจัยที่ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริงหรือเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เมื่อการวิจัย
ดังกล่าวแล้วเสร็จสภาวิจัยแห่งชาติได้ให้ท าการวิจัยอีกคือเรื่อง “การเชื่อมโยงการวิจัยของประเทศ”  
โดยครอบคลุมทุกสาขาที่สภาวิจัยแห่งชาติควบคุมอยู่ หากกฎ ระเบียบที่ได้ศึกษาไปแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข 
การเชื่อมโยงก็ไม่เกิดประโยชน์ ควรผลักดันให้ประเทศไทยต้องมีจุดมุ่งหมายด้านการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

นายประสาร เรืองสุขอุดม เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เป็นผู้สนับสนุนในการหาพ้ืนที่ที่จังหวัด
สุพรรณบุรีให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีความยินดีที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในด้าน
วิทยาศาสตร์ และเห็นว่าเป็นคณะที่เหมาะสม เนื่องจากสถานที่ของสระยายโสมเป็นแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ การ
วิจัยดังกล่าวจะสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อไป และควรมี
การต่อยอดการวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องสมุนไพรที่เป็นยา เช่น บัวหิมะ ปัจจุบันทางสภาหอการค้าไทย
ได้ประสานกับรัฐบาลด้านการศึกษาเรื่องโครงสร้างหลักสูตร และมหาวิทยาลัยควรเน้นการเรียนภาคปฏิบัติการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพ่ิมเติมว่า งานวิจัยดังกล่าวไม่ใช่โครงการ
วิชาการ แต่เป็นการวิจัยที่มีเป้าประสงค์ ต้องการผลงานที่มีตัวเลขชัดเจนว่าต้องผลิตหอยให้ได้กี่หมื่นตัว ดังนั้น
ปัจจุบันนี้โครงการจึงเป็นความลับ เมื่อส าเร็จแล้วทางเจ้าของทุนจะจดลิขสิทธิ์ทันทีและมีหน่วยงานควบคุม
รายได้เข้ามาดูแลและส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม  

ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา แม้จะมี
การจดสิทธิบัตรร่วมกัน แต่วิธีการต่างๆอยู่ในสัญญาแล้วตั้งแต่รับทุน ส่วนสัญญาทางธุรกิจควรมีการตรวจสอบ
ให้ชัดเจนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทางส านักงานอัยการสูงสุดมีร่างสัญญาให้เพ่ือป้องกันการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ  

ดร.วสันต์ บุญลิขิต เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีมีนักวิจัยด้านเครื่องส าอางจึง
เสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 

พลเรือตรีธีรัช หทยีช  เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย (วว.) เป็นสถาบันที่มีทุนสนับสนุนการวิจัย มีเครื่องมือและผลงานวิจัยที่สามารถซื้อเทคโนโลยี 
มาผลิตเอง หากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าหนังสือไปยังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะได้
ผู้สนับสนุน ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งมีหัวข้อการวิจัยมากขึ้นด้วย และแนะน าเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือ 



Lab การให้ผู้ขายเป็นผู้ดูแลมหาวิทยาลัยอาจเสียเปรียบ เช่น การเปลี่ยนอะไหล่ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ใช้วิธีการท าสัญญาจ้างท าให้ยืดอายุการใช้งานและท าให้ค่าใช้จ่ายลดลง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขออนุมัติค่าของเยี่ยมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วย นายสมพงษ์  สุวรรณคู  กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยได้ประสบอุบัติเหตุ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติเงินค่าของเยี่ยม
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จากบัญชีการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศลคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติเงินคณะกรรมการจ านวน 1,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าของเยี่ยม
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  5.2 ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณา 

ประธาน เสนอที่ประชุมว่า ได้ปรึกษากรรมการฯบางท่านที่มีความรู้ด้านกฎหมายได้ขอแก้ไข
ข้อความในบางประเด็น ได้แก่ บรรทัดที่ 4 ให้ตัดข้อความ “ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0564.01/สส.02 
เรื่อง ขออนุมัติจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและจัดหารายได้สนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 มกราคม 2558” และแก้ไขเป็น “และตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558”   

นายสนิท จรอนันต์ เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ให้แก้ไขหน้า 21 “(5)” ควรเป็นหัวข้อใหญ่ 
แก้ไขเป็น “ข้อ 5” 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขร่างประกาศตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  
 

  5.3 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนมิถุนายน 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ ไม่มีการเคลื่อนไหว ยอดเงินคงเหลือจ านวน 
32,978.85 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) 

 ประธาน ชี้แจงที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมคราวที่แล้วมีมติให้ปิดบัญชีทั้งหมด แล้วเปิด
บัญชีใหม่ในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงได้ปรึกษากับผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเนื่องจากมีปัญหาในมีความเข้มงวดของธนาคารคือในการ
เปิดบัญชีต้องเปิดในนามมหาวิทยาลัยเท่านั้น คืออธิการบดีเป็นผู้ลงนาม จึงขอเสนอปิดบัญชีการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศลฯ แล้วน าเงินทั้งหมดโอนเข้ามายังบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเดิม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ยอดคงเหลือ จ านวน 32,978.85 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)  และ



เห็นชอบการปิดบัญชีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ แล้วโอนเงินทั้งหมดมาเข้าบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย บัญชีเลขที่ 405-701455-9 
 

5.4 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของของการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยบัญชีดังกล่าว มีการเบิกเงิน จ านวน 52,000 บาท รายละเอียดตามแนบแล้ว 
ยอดคงเหลือ จ านวน 803,704.05 บาท (แปดแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่บาทห้าสตางค์) 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ยอดคงเหลือ จ านวน 803,704.05 บาท (แปดแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่บาทห้าสตางค์) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 9/2558 ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม 
ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

6.2 การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแนวทางการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

พลโทอิสระ วัชรประทีป เสนอที่ประชุมว่า ควรให้กรรมการทุกท่านร่วมเสนอความคิดเห็น
และรวบรวมข้อมูลในมุมมองของคณะกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และในการประชุม
ควรมีการวิเคราะห์ภารกิจของมหาวิทยาลัย และหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ได้ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ประธาน  เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ให้ เ พ่ิมระเบียบวาระอภิปรายผลการศึกษาดู งาน  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และระเบียบวาระแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ  
ในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 
 

 

นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ      ผู้บันทึกการประชุม 
    นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน    พิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


