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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2562 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ครั้ง ท่ี 

12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัด
เพชรบุรี 
การด าเนินการ 

 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันศุกรท่ี์ 17 
มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.3 ขอขอบคุณ 
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งหนังสือขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยท่ีได้สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมงานเล้ียงสังสรรค์ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 
วันศุกรท่ี์ 17 มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
 

วาระที่ 5.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คร้ังที่ 7 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 11 – 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 13 – 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าโครงการการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ัวประเทศ ครั้ ง ท่ี 7 ประจ าปี  2563 และก าหนดการ  
จัดประชุมสัมมนาฯน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ร่วมกันพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
 

วาระที่ 5.2 โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2562 
เมื่อวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้หารือถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้   
  1. ควรก าหนดสถานท่ีศึกษาดูงานให้ชัดเจน โดยมีการก าหนดกรอบประเทศ ดังนี้ ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม เมียนมาร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน  แล้วมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส ารวจความต้องการของ
คณะกรรมการฯ แล้วน าเสนอท่ีประชุมคราวถัดไป 
  2. การศึกษาดูงานต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมท่ีชัดเจนและเหมาะสมในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนงบประมาณหรือส่ิงของตามท่ีเห็นสมควร  
 
การด าเนินการ 
 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้ว จึง
น าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕63 

 
วาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ท่ีสามของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2563           วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 
2/2563           วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2563  
3/2563           วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
4/2563           วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563   
5/2563 วันศุกร์ท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 
6/2563 วันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
7/2563           วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 วันศุกร์ท่ี 20 

มีนาคม พ.ศ.  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14   
อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์  

 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย มดีังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


