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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8  

 

วาระท่ี 3.1 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 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเช้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่  11 สิงหาคม พ.ศ.2558 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
และมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขร่างประกาศฯตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
 
การด าเนินงาน 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 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 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.1 โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย  
รวมใจลูกสุริยะ” ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือพบปะสังสรรค์และสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและ
ศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ศิษย์
เก่าได้มีโอกาสสนับสนุนทรัพยากร และ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม เพ่ือน ามาเชิดชูเกียรติประวัติให้เป็นที่ รู้จักแก่สังคมภายนอก รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน  
ความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 15.00 – 21.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
การด าเนินการ 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว จ านวน 2 โต๊ะ  
เป็นจ านวนเงิน 16,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.2 การให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ไปเข้าร่วม
การประกวดแข่งขันแสดงความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติ  
อยู่ตลอดเวลา และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล
ดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าเกียรติบัตรของผู้ที่ได้รับรางวัลและเข้ารับ  
เกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยในวันที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินงาน 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควร
มอบทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยให้ถือปฏิบัติ 
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.3 การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก าหนดจัดงานบุญมหากุศล 
“ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา” เพ่ือระดมทุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในวันพุธที่  9 กันยายน พ.ศ.2558  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.4 การเสนอข้อคิดเห็นจากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโครงการศึกษาวิจัย 
      และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ย อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ  ระหว่ างวันที่  17 – 18 กรกฎาคม 2558  
ณ จังหวัดเพชรบุรี นั้น เพ่ือให้การศึกษาดูงานดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงานดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป 
    

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.5 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2558 

 

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

ส.ค. 31 คงเหลือ  - - - - 837,238 90 
  รวม  - - - - 837,238 90 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 837,238.90 บาท  
(แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

 
วาระท่ี 5.6 การมอบทุนการศึกษาส าหรับนิสิต ประจ าปี 2558 
 
สรุปเรื่อง 
  

 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นหน่วยงานในการคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) 
ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาต่อไปเป็นประจ าทุกๆปี  
ในการนี้ งานทุนการศึกษา ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้ได้รับการศึกษาต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

 
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 10/2558 วันพุธที่ 14 

ตุลาคม 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


