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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
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ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2558 
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 
 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559  
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา 
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 
การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น า เสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบท้าย 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 4.2 การสนับสนุนโครงการ “งานเดินเพื่อสุขภาพ” 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดโครงการ “งานเดินเพ่ือสุขภาพ” เนื่องในกิจกรรมวันคล้าย 
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค) ในวันที่  16 มกราคม พ.ศ.255 9   
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเงินจ านวน 5 ,000 บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นของรางวัล ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาจึงได้จัดท าหนังสือขอบคุณ รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 4.3 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยส่วนของผู้แทนนิสิตนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ด าเนินการเลือกผู้แทนนิสิตนักศึกษา ในต าแหน่งของนายกองค์การ
บริหารนิสิต ประธานสภานิสิต นายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2 5 5 8  เป็ น ที่ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  จึ ง แ จ้ ง ร า ย ชื่ อ ผู้ แ ท น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ าที่ ด า ร งต า แ ห น่ ง ดั ง ก ล่ า ว 
เพ่ือเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 4.4 น าเสนอแนวทางการด าเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 
 
สรุปเรื่อง 
  

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีมติให้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการมาน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2558 

 

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

13 พ.ย. ยอดยกมา  - - - - 691,073 90 
  สนับสนุนนักกีฬา  - - 15,000 -   
  สนับสนุนงานเดินวิ่งฯ  - - 5,000 -   
  สนับสนุน มรภ.ธนบุร ี  - - 3,000 -   
  ค่าจัดงานปีใหม ่  - - 3,000 -   
  รวม  - - 26,000 - 653,971 16 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 653,971.16 บาท  
(หกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) 
   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 5.2 การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน 
 
สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ โอเพ่น 59” ชิงถ้วยพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ สนามกอล์ฟ  
กรมทหารม้าที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาทุนสนับสนุนการด า เนินงานของมูลนิธิ 
จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และเพ่ือสาธารณประโยชน์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญ 
ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 5.3 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทาน 
 
สรุปเรื่อง 
 

  มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มตช.) ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่  
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ สนามธัญญะกอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี   โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้
ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
และรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มตช.)  ในการนี้ มูลนิธิ
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มตช.) ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว  
จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

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

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2559 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
2/2559 วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 
3/2559 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
4/2559 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
6/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 12 

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

 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


