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ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 
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มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕8  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา 
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 
การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น า เสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 
 

วาระท่ี 4.2 การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

สรุปเรื่อง 
   

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีมติให้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   
โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาน าเสนอการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
 

วาระท่ี 5.1 ขออนุมัติค่าของเยี่ยมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ด้วย นายสมพงษ์  สุวรรณคู  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ประสบอุบัติเหตุ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติเงินค่าของเยี่ยมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จ านวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จากบัญชีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
 

วาระท่ี 5.2 ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
      เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษา ชิงถ้วยองคมนตรี นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ เมื่อวันอาทิตย์ที่  
10 พฤษภาคม 2558  ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน บัดนี้ การจัดการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้
การด าเนินงานของคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ  
ตามวัตถุประสงคค์ณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 
การด าเนินงาน 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
 

วาระท่ี 5.3 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2558 

 

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

ก.ค. 29 คงเหลือ  - - - - 35,987 85 
  รวม  - - - - 32,978 85 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 32,978.85 บาท  
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.4 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการส่งเสริม 
      กิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2558 

 

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

ส.ค. 4 คงเหลือ      855,704 05 
  ชุดสูท 

และเสื้อเชิ้ต 
   39,000    

  งานสวด 
พระอภิธรรมศพ 

   5,000    

  งานอุปสมบท    3,000    
  กระเช้าวิทยากร    1,000    
  งานแห่เทียน

พรรษา 
   3,000    

  กระเช้าเยี่ยม 
กรรมการฯ 

   1,000    

  รวม    52,000  803,704 05 
 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 803,704.05 บาท  
(แปดแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่บาทห้าสตางค์) 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.5 รูปแบบนามบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  

 ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2558 มีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดนามบัตรให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการออกแบบจัดท า
เรียบร้อยแล้ว รูปแบบตัวอย่างดังแนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕8 

 
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 9/2558 วันพุธที่ 9 

กันยายน 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. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


