
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2560 

วันอังคารที ่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

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

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายวรวิทย์        อินทรัตน์  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
14. นางสาวบาหลี       นิจโชติ   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
15. นายพชร       วชิรสกนธ์  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
16. นายจิรากร      วุฒิศรี   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  ติดภารกิจ 
2.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
3.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
4.นายอิศรากรณ์            สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
6.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
7.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ  
8.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
9.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนประสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม 
  ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประสาน
ความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 โดยด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จ านวน 11 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ 
เวียดนาม เมียนม่าร ์ลาว และไทย ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ -  1 มีนาคม 2560 และมหาวิทยาลัยจะส่งนิสิตไป
เรียนภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศท่ีกล่าวมาข้างต้น  ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านให้แก่นิสิต 
  เลขานุการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า นอกจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศแล้วยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อีก 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ     
     

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่13 ธันวาคม 2559   
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2559   
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560  
  นายอลงกรณ์ ปลื้มชัยภูมิ รองประธานสภานิสิต น าเสนอที่ประชุมทราบว่า การจัดกิจกรรมเดิน
เพ่ือสุขภาพมีนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจ านวนมาก ก่อนเริ่มกิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพได้มีการออก
ก าลังกายเพื่ออบอุ่นร่างกาย ต่อมาจึงเริ่มเดินไปตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ และมีการจับของรางวัลเป็นล าดับสุดท้าย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการอุปสมบทหมู่ราชภัฏ   
เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้จัดโครงการ อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 999 รูป  
โดยมอบให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏแต่ละแห่ งได้ด า เนินการจัด พิธี อุปสมบท แห่ งละ ๒7  รูป  พร้อมกัน 
ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนี้  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  ระหว่างวันที่  
๑๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ รวม ๙ วัน โดยจัดพิธีอุปสมบท ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕60 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท จ านวน 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม  
ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   
 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) เพื่อเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการอุปสมบทหมู่ราชภัฏ 
 

4.3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งที่ 5 
ประจ าปี พ.ศ.2559 

  เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 
16 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ บัดนี้ การจัดการประชุมดังกล่าว
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภั ฏธนบุรีจึงจัดท าสรุปผลการประชุม เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560  
  นายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ให้ความร่วมมือส่งผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก และมีมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเข้าร่วมถึง 16 แห่ง และได้รับความกรุณาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการส่งนิสิต
นักศึกษาจากชมรมสุริยะอาสาพยาบาลร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย และคณะท างานได้ตกหล่นในเรื่องการประเมินผล หาก
กรรมการมีข้อเสนอแนะสามารถแนะน าได้ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในคราวถัดไป  
  นายสมพงษ์ สุวรรณคู กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการด าเนินการจัด
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จลงด้วยดี และคุณสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ ดูแลกรรมการจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างดี   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนมกราคม 2560 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มียอดเงินคงเหลือ 536,571.42 บาท (ห้าแสน 
สามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 536,571.42 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 
 
 



  5.2 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟประเพณี  
เพ่ือน ารายได้สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้มีการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 4 ในวัน
เสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ต าบลหนองแก 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันดังกล่าว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
  

มติที่ประชุม อนุมัติ  งบประมาณ คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 3 ,000 บาท  
(สามพันบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี  
 

5.3 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัย
ครูอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ โอเพ่น 60”  
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ก าหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟกรมทหารม้าที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าว  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  5.4 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี  พ.ศ.
2559 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติ อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน 8,000 บาท และ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ได้มีมติ อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 1,600 บาท เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียน
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี  พ.ศ.2559 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นั้น ในการนี้  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมจ านวน 1,300 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่พัก จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  งบประมาณ คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 1 ,300 บาท  
(หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นค่าที่พักส าหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/2560 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
  

มติที่ประชุม รับทราบ  



 

6.2 การเยี่ยมชมบริษัท กมลอินดัสตรี จ ากัด  
ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่า ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชม

บริษัท กมลอินดัสตรี จ ากัด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 
2560 โดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 09.00 น. มอบฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการขอใช้รถมหาวิทยาลัยจ านวน 2 คัน และประสานงานกับกรรมการที่สนใจเข้าร่วมต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การเยี่ยมชมบริษัท กมลอินดัสตรี จ ากัด ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 
 

  6.3 การก าหนดนโยบายด้านนิสิตนักศึกษา 
  นายดุสิต ปิยะทัต น าเสนอที่ประชุมว่า ได้พบเห็นนิสิตนักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนิสิตนักศึกษา
ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเปิดเผยในร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีไม่เหมาะสมให้แก่มหาวิทยาลัย จึงขอน าเสนอที่ประชุมผ่านไปยังฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย องค์การ
นิสิตนักศึกษาและสภานิสิตนักศึกษา เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายเพ่ือรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น การก าหนด
ระยะห่างของร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
  นายอลงกรณ์ ปลื้มชัยภูมิ รองประธานสภานิสิต กล่าวเพ่ิมเติม ทางส านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ด าเนินการส ารวจในเบื้องต้นแล้วทางสภานิสิตจะน าไปพิจารณาร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับ
มาตรการในเรื่องของการดูแลนิสิตนักศึกษาต่อไป โดยสภานิสิตจะเปิดเวทีอภิปรายในประเด็นดังกล่าว และออก
มาตรการรณรงคใ์นการแก้ปัญหา 
  นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป็นมาตรการเด็ดขาด เช่น 
ห้ามนิสิตนักศึกษาสวมเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หากกระท าผิดต้องมีโทษให้
พักการเรียน หรือไล่ออก เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.4 การจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ประธาน  น าเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากใกล้ครบวาระของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจึงควรด าเนินการจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการรวบรวมข้อมูล และคณะกรรมการสามารถเพ่ิมเติมประเด็นเนื้อหาได้ และ
จะด าเนินการจัดพิมพ์แจกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศต่อไป  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

   6.5 การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่า ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุง
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ซึ่งเดิมมีวิธีการสรรหาโดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา โดยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อจ านวนหนึ่ง และระบุให้มีกรรมการผู้แทน
นิสิตนักศึกษา รวมจ านวน 25 คน แล้วจึงด าเนินการเลือกประธานกรรมการภายหลัง ในร่างข้อบังคับฉบับปรับปรุง
ใหม่ ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการก่อน แล้วจึงให้ประธานไปหา
คณะกรรมการ ซึ่งในมหาวิทยาลัยหลายแห่งด าเนินการเช่นนี้ เพ่ือการท างานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัยก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงน าเสนอข้อมูลความ
คืบหน้าของการด าเนินการให้ที่ประชุมรับทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


