
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2559 

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 

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

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.นางสาวณัฐวรรณ   นพวัฒน์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
14.นาย ฐานันดร       จูทิม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
15.นายณทภัต        ผาเลิศ   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
16.นายวัชศักดิ์    จันทรกูล  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดภารกิจ 
2.นายท านาย      ราชโคตร  ติดราชการ 
3.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   ติดภารกิจ 
4.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
5.นายสนิท       จรอนันต์  ติดภารกิจ 
6.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ  
7.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
8.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
9.นายอิศรากรณ์            สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นางนวรัตน์    ฤดีพิพัฒน์พงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
3.นายสมฤทธิ์    สนขาว   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
4. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 



5.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
6.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การจัดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหักครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนา

กรมการฝึกหัดครู ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหักครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการ
ฝึกหัดครู ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เดิมกรมการฝึกหัดครูเป็นผู้ด าเนินการจัดมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อ
ยุบหน่วยงานกรมการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวเรื่อยมา โดยในปี 
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับเป็นเจ้าภาพ ก าหนดการตามเอกสารดังแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมมฺจิตฺโต) 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมมฺจิตฺโต) ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  (สมศักดิ์  อุปสโม) เป็นประธานในพิธี  และมีผู้ เข้าร่วมพิธี เป็นจ านวนมาก  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดพิธีถวายปริญญาแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ณ วัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559  
เมื่อวันอังคารที ่9 สิงหาคม 2559   
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559   
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 
 



4.2 รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจ าปี 2551 – 2558 เพ่ือรวบรวมและ
สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทราบ 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น
คณะกรรมการที่คาดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด โดยที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยคือคุณสมฤทธิ์ สนขาว ร่วมเป็นกรรมการด้วย ในช่วง 1 ปี มีการจัดกิจกรรมระดมทุนได้จ านวนมากถึง 
10 ล้านบาท และให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาจ านวนมาก และในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเมื่อครบวาระการด าเนินการ ประมาณ
ปลายปี 2560 และจัดท าวุฒิบัตรมอบให้กรรมการและที่ปรึกษาทุกท่านด้วย   
 

มติที่ประชุม  รบัทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนสิงหาคม 2559 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มียอดเงินคงเหลือ 594,571.42 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่น 
สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)   
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 594,571.42 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
 

  5.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์
ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการน าผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 ไปทอด
ถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่ า เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญกุศลแด่
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพ่ือให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องท่านเป็นบุคคล
ส าคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561 โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติ
เงินจากบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ จ านวน 50,000 บาท และได้มอบ 
ซองกฐิน จ านวน 5 ซอง ให้คณะกรรมการแต่ละท่านไปแจกและรวบรวม เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระกฐิน
พระราชทานในครั้งนี้ 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้รายงานไปยังมหาวิทยาลัยว่ายอดเงินร่วมท าบุญของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมาหาวิทยาลัยจะไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท และจะน าสรุปรายละเอียดยอดรวมทั้งหมดให้
คณะกรรมการฯ รับทราบในการประชุมคราวถัดไป   
 

 



มติที่ประชุม รับทราบ การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพ่ือบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

5.3 การมอบทุนการศึกษา 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 25 และมาตรา 26 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
คณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้โอกาสแก่นักศึกษา ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนใน
ท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่ด าเนินการอ่ืนที่เห็นว่าจ าเป็น เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจึงเสนอ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเพ่ือเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจนส าเร็จการศึกษา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 
  ประธาน  กล่ าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันการแข่ งขัน ในการรับนิสิตนักศึกษาเข้ าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษามีสูงมาก นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันเหลือเพียงหกแสนกว่าคนแต่
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยมีความสามารถรับเข้าศึกษาต่อจ านวนถึงหนึ่งล้านกว่าคน ท าให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง
มาก ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายังไม่ประสบปัญหาดังกล่าว จากข้อมูลพบว่านักเรียนที่มา 
เข้าเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ส่วนผู้ที่มีผลการเรียนดีจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง อีกทั้งในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีวิธีการรับนิสิต
นักศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยได้ก่อน เป็นวิธีการในการแข่งขันรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือรองรับปัญหาวิกฤติ
ประชากรลดลงของประเทศไทยในอนาคต  

สืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีความคิดริเริ่มในเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน
ไม่ได้เป็นการมอบทุนการศึกษาเพ่ือชักจูงคนเข้ามาเรียน แต่เป็นทุนที่มอบให้นิสิตนักศึกษาทีศ่ึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
อยู่แล้ว ให้เกิดความขยันหมั่นเพียรและมีผลการเรียนดีจึงจะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเปลี่ยน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบทุนเป็นการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีการเรียนดี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขต่างๆ และเมื่อส าเร็จการศึกษาจะให้บรรจุท างานในมหาวิทยาลัย  
ให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท เป็นต้น แต่การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวต้องมีทุนค่อนข้างสูง จึงได้น าเสนอ
แนวคิดไปยังมหาวิทยาลัยในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยหากเป็นการริเริ่มโดยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยแล้วน าเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ แต่ไม่ควรเป็นการสร้างภาระผูกพันให้กับคณะกรรมการ 
เพราะคณะกรรมการมีหน้าที่ท าตามภารกิจ ตามวาระการด ารงต าแหน่ง  ภารกิจหลักคือการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ส่งเสริมกิจการต่างๆให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของชุมชน การให้ทุนการศึกษาเป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยการมอบทุนดังกล่าวควรเป็นการมอบทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และควรก าหนดเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาให้ชัดเจน แต่เดิมให้นิสิตที่เรียนดีแต่ยากจน แต่ยังมีผู้ที่มีผลการเรียน 
ปานกลางและยากจนเช่นกัน ซึ่งควรคัดเลือกนิสิตที่มีความขยันตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเก่งมาก
ก็สมควรได้รับทุนเช่นกัน 



  ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยในการให้ทุนการศึกษาเพ่ือจูงใจให้คน 
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพราะปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ทุนการศึกษาในสายอาชีวะจนจบ ปวส. และมี
โครงการน านักศึกษาจากอาชีวะมาเรียนและฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยได้เบี้ยเลี้ยง โดยมีครูฝึกอาชีพมาสอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนนิสิตในหลายส่วน
ด้วยกัน เช่น กองทุนของสมเด็จพระเทพฯ ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท และมีทุนการศึกษาส าหรับนิสิต
ที่เรียนดี มาจากสมาคม  มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภายนอกและจากบัณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี แต่ก็ยัง 
ไม่เพียงพอ   
  นายสมฤทธิ์ สนขาว กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีก็มีการมอบทุนการศึกษาให้นิสิตจนส าเร็จการศึกษาเช่นกัน  ทุนละประมาณ 100,000 บาท 
ช่วงแรกจะให้ประมาณ 5 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียนและฐานะที่เหมาะสม   
  ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉันมนตรี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีการก าหนดแนวทางให้ชัดเจน ในเรื่องการ
จัดการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุน  
  นายสมปอง สิงห์ช ูกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการให้ทุนการศึกษาควรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้รับทุน
คือผู้ที่มคีวามสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ด้านวิชาการ โดยควรมีตัวแทนฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัยมาร่วมพิจารณาในที่ประชุมด้วย เพ่ือได้มีการอภิปรายและระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า จะน าแนวคิดข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 
เมื่อมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะน ามาเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาถึงแนวทางการด าเนินการในส่วนของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  5.4 โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าโครงการประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างโครงการประชุม
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้ร่วมกันพิจารณา 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว ได้มีการเสนอให้มีการจัดการประชุม
นอกสถานที่ ณ แบคคัสรีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสนับสนุนโดยคุณดุสิต ปิยะทัต โดยคิดราคาท่านละ 
700 บาท รวมห้องละ 1,400 บาท ในการจัดการประชุมดังกล่าวต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมจ านวนมากกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะสามารถด าเนินการประชุมได้ ซ่ึงหากไม่ครบองค์ประชุมจะขออนุญาต
งดโครงการดังกล่าว โดยที่ประชุมเสนอให้ประชุมในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ในการด าเนินการเบื้องต้นมอบ 
ฝ่ายเลขานุการจัดเช่ารถตู้ 1 คัน โดยงบประมาณตั้งไว้ประมาณ 60,000 บาท ใช้เป็นค่าพัก ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ 
เป็นต้น โดยจะแจ้งรายละเอียดก าหนดการให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 6/2559 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2559 ในวันที่  28 - 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
นายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ น าเสนอที่ประชุมถึงรายละเอียดและก าหนดการการประชุมสัมนา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และรายละเอียดเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการจะจัดส่งถึงมหาวิทยาลัยต่อไป 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแล้วจะ
น าเสนอในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.3 การน าเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษา 
  นางสาวบาหลี นิจโชติ น าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยยังมีนิสิตที่ขาดแคลนทุนการศึกษา
จ านวนมากและยังไม่ทั่วถึง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาที่น่าสนใจคือ  
การมอบทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 เป็นการส่งเสริมให้นิสิตตั้งใจเรียน เป็นต้น  
และมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมพัฒนานิสิตนักศึกษาในด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน 
  นางสาวณัฐวรรณ นพวัฒน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมนิสิตนักศึกษาในด้าน 
ความขยันหมั่นเพียรและคุณธรรมจริยธรรม จะท าให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในหลายๆด้าน และอีกประเด็นคือ
มหาวิทยาลัยควรจัดหาอุปกรณ์การวิจัยและจัดเตรียมข้อมูลทางด้านการวิจัยให้เพียงพอส าหรับการสืบค้น 
  นายวัชศักดิ์ จันทรกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาภาคพิเศษโดยส่วนใหญ่ท างานแล้ว และมาเรียน
เพียง 2 - 3 วันต่อสัปดาห์ ท าให้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย 
จึงควรมีการประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาภาคพิเศษได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรม
ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ 
  นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับนิสิตในเรื่องทุนการศึกษา ควรมีการก าหนด
เงื่อนไขของผู้รับทุนในด้านต่างๆ เพ่ิมเติมจากด้านการเรียน เช่น ด้านกิจกรรม ความสามารถพิเศษ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านจิตอาสา เป็นต้น และควรมีหลักเกณฑ์ประเมินการคัดเลือกที่ชัดเจนและมีการติดตามพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  
     

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
                       และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


