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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 
 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8  

 

วาระที่ 3.1 การร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช และกิจกรรม
สังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม่” 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 
11.00 น. และมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม”่ เวลา 17.00 น. หลังเสร็จจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นต้นไป 
 

การด าเนินการ  
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าภาพผู้เข้าร่วมถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือมอบเป็นที่ระลึกแด่คณะกรรมการฯ และได้ 
แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม”่ ในวันพฤหัสบดีที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ.2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8  

 

วาระท่ี 3.2 สรุปแบบส ารวจแนวสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
  

สรุปเรื่อง 
 

ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัสบดีที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้จัดท าแบบส ารวจแนวทางในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส ารวจความจ านงคณะกรรมการฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
4 ด้าน  

 
 

การด าเนินการ 
 

 เลขานุการได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจแนวทางในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยโดยมี
ผู้ทรงวุฒิส่งแบบส ารวจแนวทางในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยจ านวน  7 ชุด และเลขานุการได้
ด าเนินการจัดท าสรุปดังกล่าวเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี 4.1 การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  
ประจ าปี 2558  

 

สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและด าเนินการจัดงาน 
วันคล้ายพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 21 
มกราคม 2558 และพิธีถวายพวงมาลา ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น.  
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  
สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนถวายพวงมาลา 
 

การด าเนินการ  
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่  17 – 21 มกราคม 2558  รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี 4.2 รายงานวันเดินเพื่อสุขภาพ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไดจ้ัดกิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพในโอกาสการจัดงาน 
150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  ณ ลานกิจกรรม 
อาคาร 11 และในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมตอินุมัติเงิน จ านวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนของรางวัลเป็นตู้เย็น 
จ านวน 1 หลัง และคุณสมพร ทิมแสง ได้มอบผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเป็นเครื่องฟอกอากาศ จ านวน 3 เครื่อง 
เพ่ือเป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ดังกล่าว 
 

การด าเนินการ  
 

 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ 
พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพต่อที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 
 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.1 โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
 

สรุปเรื่อง 
  

ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัสบดีที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดท าโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เ พ่ือหาทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างโครงการแข่งขันโบว์ลิ่ ง
การกุศลเพ่ือหาทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.2 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ เลขที่บัญชี รับ จ่าย คงเหลือ 
2557 บาท สตางค ์ บาท สตางค ์ บาท สตางค ์

ม.ค. 58 คงเหลือ  - - - - 52,978 67 
  รวม  - - - - 52,978 67 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเงิน จ านวนเงิน
คงเหลือ 52,978.67 บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี
พ.ศ.2558 ในวันพุธที่สองของทุกเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2558 วันพธุที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 
2/2558 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
3/2558 วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 
4/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
5/2558 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
6/2558 วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
7/2558 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
8/2558 วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
9/2558 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 

10/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
11/2558 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
12/2558 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 11 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัย

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 


