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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 
 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559  
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่  9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา 
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 
การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 เพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

 

วาระท่ี 4.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      ประจ าปี 2558 – 2559  
 

สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี 2558 – 2559 เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 4.3 การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยา 
               บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 
สรุปเรื่อง 
  

  มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพ ระยา มี ค วามประสงค์ ขอรับพ ระราชทาน 
พระบรมราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการน าผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 ไปทอดถวายพระสงฆ์  
จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่ า เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอชื่อ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพ่ือให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องท่านเป็นบุคคลส าคัญ
ของโลก ในปี พ.ศ.2561  
 
การด าเนินการ 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ร่วมเป็นเจ้าภาพ จ านวน 105 ,415 บาท(หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 4.4 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งท่ี 3 ปี 2559 
 
สรุปเรื่อง 
  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่  3 ปี  2559” เพ่ือหารายได้เข้ากองทุน “ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” และทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในวันเสาร์ที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดล าปาง จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 

 
วาระท่ี 5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2559 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ เลขที่บัญชี รับ จ่าย คงเหลือ 
2559 บาท สตางค ์ บาท สตางค ์ บาท สตางค ์

20 ต.ค. ยอดยกมา  - - - - 594,571 42 
  สนับสนุนกฐินพระราชทาน  - - 50,000 - - - 
  รวม  - - 50,000 - 544,571 42 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 544,571.42 บาท  
(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 
 

วาระท่ี 5.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2559  
 

สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่  16 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 
 
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 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5/2559 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 
6/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
7/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 13 

ธันวาคม 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


