
 
 
 

 
  

 
 
 

การประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 

ครั้งท่ี 6/๒๕๕8 
 
 
 
 

วันพุธท่ี 3 มิถุนายน ๒๕๕8 

 
 
 
 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕8 

 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕8  
 

วาระท่ี 3.1 สรุปผลการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา 
  
สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษา ชิงถ้วยองคมนตรี นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 
พฤษภาคม 2558  ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน บัดนี้ การจัดการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
การด าเนินการ 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปผลการแข่งขัน ภาพกิจกรรมการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาท 
วรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น า เสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 

วาระท่ี 4.2 ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้น าเสนอตารางงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2558 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และตารางก าหนดการซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 – 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยก าหนดให้มีการซ้อมในวันที่  
12 – 14 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ เวทีใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 
 

วาระท่ี 4.3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตรักในวัยมากประสบการณ์” 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “ชีวิตรักในวัยมากประสบการณ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายเรื่องเพศศึกษาแก่สถาบันการศึกษา
ต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจในชีวิตรักมากขึ้น 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2558 

 

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

พ.ค. 26 คงเหลือ  - - - - 35,880 64 
  รวม  - - - - 35,880 64 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเงิน จ านวนเงิน
คงเหลือ 35,880.64 บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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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 7/2558 วันพุธที่  

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558เวลา 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


