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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8  
 

วาระท่ี 3.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบ 
ให้มีการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษา ชิงถ้วยองคมนตรี นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ 
ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558  ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
แข่งขั้น รวมทั้งจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว 

 
การด าเนินการ 
 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดบัตรเข้าร่วมการแข่งขันให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาไปจ าหน่ายท่านละ 10 ทีม และจัดบัตรส่งให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 15 
หน่วยงาน หน่วยงานละ 2 ทีม และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 39 แห่ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
จัดการแข่งขันไปยังหน่วยงานภายนอกต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
สระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น า เสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี 4.2  โครงการฝึกอบรมข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ได้ก าหนดจัดโครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคม  ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบโครงการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุน 
ให้ข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยขอความร่วมมือจากคุณอิสราภร  
สุวรรณทิพย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์โครงการ และการบริหารจัดการ
ฝึกอบรม เป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดโครงการดังกล่าว 
กิ จ ก า ร ม ห า วิ ท ย า ไ ด้ น า เ ส น อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม โ ด ย ย่ อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
สภามหาวิทยาลัย จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

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

 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.1 การพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มีภารกิจดูแลจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา เพ่ือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเงินบ ารุงกีฬา  

การด าเนินการ 
 

  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาขอน าเสนองบประมาณการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยและรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาประจ าปีการศึกษา 2557 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

มติที่ประชุม 
 

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



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.2 การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งท่ี 2 ปี 2558” 
 
สรุปเรื่อง 
  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี 2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้เข้ากองทุน “ส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558  
ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และขอความความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขัน
จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งกิจการมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคเพ่ือการกุศล จ านวนเงิน 3,000 (สามพันบาทถ้วน) 
เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี 2558” โดยเบิกเงินจากบัญชี
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

มติที่ประชุม 
 

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

 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.3 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน เมษายน 2558 

 

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

เม.ย 3 คงเหลือ  - - - - 38,880 64 
  รวม  - - - - 38,880 64 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเงิน จ านวนเงิน
คงเหลือ 38,880.64 บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.4 รายงานความคืบหน้าการจัดท าเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ส านักคอมพิวเตอร์ ในการจัดท าเว็บไซต์ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์  
ต่อการด าเนินการงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดท า Layout Website ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณา หากเห็นชอบ
ส านักคอมพิวเตอร์ จะด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ 

 
การด าเนินการ 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอน าเรื่อง รายงานความคืบหน้า 
การจัดท าเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 

 
จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

มติที่ประชุม 
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เว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 
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 วันอังคารที่ 11 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 4/2558 วันพุธที่  

8 เมษายน พ.ศ. 2558 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. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัยอัน

เป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


