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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 

  
วาระที่ 1.1 การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 

 
มติที่ประชุม 
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วาระที่ 1.2 การจัดประชุมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2558  
ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2558 
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8  

 

วาระท่ี 3.1  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งที่ ๓ 
 

สรุปเรื่อง 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม 
แสนหวี หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปผลการประชุม 
เพ่ือรับทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558  
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา 
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 
การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น า เสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 

 

วาระท่ี 4.2 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบ โดยสนับสนุนเงินรางวัลให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง 5 คน คนละ 
3,000 บาทถ้วน นั้น บัดนี้ ส านักกิจการนิสิตและนักศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้ว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงขอสนับสนุนทุนการศึกษาในปีต่อไป 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 

 

วาระท่ี 4.3 รายงานบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รายงานบัญชีการเงินคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบการใช้งบประมาณและการด าเนินงานต่างๆ รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 

 

วาระท่ี 4.4  สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2558  จึงน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2558 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ เลขที่บัญชี รับ จ่าย คงเหลือ 
2558 บาท สตางค ์ บาท สตางค ์ บาท สตางค ์

13 พ.ย. ยอดยกมา  - - - - 719,438 90 
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ 

กรุงเทพ – เชียงราย 
 - - 13,600 -   

  ค่าที่พักโรงแรมรสา บตูิก  - - 7,500 -   
  ค่าอาหาร  - - 1,565 -   
  ค่าเข้าร่วมอบรมฯ  - - 5,000 -   
  ค่าพวงหรีดฯ  - - 700 -   
  รวม      691,073 90 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 691,073.90 บาท  
(หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) 
   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.2 โครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล 
 
สรุปเรื่อง 
  

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก าหนดจัดโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการ
กุศล ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพฯ เพ่ือหา
รายได้สนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย  จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.3 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศองคมนตรี ฯพณฯ พลอากาศเอก ก าธน สินธวานนท์ 
 
สรุปเรื่อง 
  

 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ก าหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศองคมนตรี ฯพณฯ  
พลอากาศเอก ก าธน สินธวานนท์ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์กอล์ฟ  
แอนด์รีสอร์ท ศาลายา บางเลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือน ารายได้สนับสนุนกองทุน สสอท. ในการให้สมาชิก  
ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการบริการวิชาการแก่สังคม จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2559 ในวันพุธที่สองของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2559 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
2/2559 วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559 
3/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
4/2559 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5/2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
6/2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 9 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


