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การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา 
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 
การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 เพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 

วาระท่ี 4.2 การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ราชภัฏ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่ วประเทศ 
ได้จัดโครงการ อุปสมบทหมู่ ราชภัฏ  เพ่ือถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ วประเทศ จ านวน 999 รูป  
โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ งได้ด าเนินการจัดพิธี 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 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 

วาระท่ี 4.3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 5  
     ประจ าปี พ.ศ.2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่  5 ระหว่างวันที่  16 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ บัดนี้  การจัดการประชุมดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงจัดท าสรุปผลการประชุม เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕60 

 
วาระท่ี 5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน มกราคม 2560 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ เลขที่บัญชี รับ จ่าย คงเหลือ 
2560 บาท สตางค ์ บาท สตางค ์ บาท สตางค ์

1 ม.ค. ยอดยกมา  - - - - 536,571 42 
    - - - - - - 
  รวม  - - - - 536,571 42 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 536,571.42 บาท  
(ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕60 

 
วาระท่ี 5.2 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
สรุปเรื่อง 
  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟประเพณี เพ่ือน ารายได้สนับสนุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้มีการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560  
ณ สนามกอล์ฟศูนย์ พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ต าบลหนอ งแก อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าว    
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560  
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 
 

วาระท่ี 5.3 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ โอเพ่น 60” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก าหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนาม
กอล์ฟกรมทหารม้าที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏตรดิตถ์จึงขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าว  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 

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



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 

วาระท่ี 5.4 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2559  
 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
27 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติ อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน 
8,000 บาท และ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติ อนุมัติ งบประมาณ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 1,600 บาท เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนร่วมประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม นั้น ในการนี้  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมจ านวน 1,300 
บาท เพ่ือใช้เป็นที่พัก จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 

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



ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕60 

 
วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่สองของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน    พ.ศ. 2560 
3/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
4/2560 วันอังคารที่ 8   สิงหาคม    พ.ศ. 2560 
5/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม     พ.ศ. 2560 
6/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม    พ.ศ. 2560 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่ 11 

เมษายน พ.ศ. 2560 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


