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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕61  

 
 วาระที่ 3.1 การจัดท าป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเร่ือง 
 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561  เมื่อวันอังคารท่ี 10 
เมษายน พ.ศ.2561 ได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการส่ง เสริ มกิ จการมหาวิทยา ลัย ในพระราชบัญญั ติมหาวิทยา ลัยราชภัฏ  พ .ศ .2547  
โดยท่ีประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานฯ และพิจารณาเรื่องท่ีสามารถด าเนินการได้ทันที ได้แก่ 
การจัดท าป้ายช่ือมหาวิทยาลัย บริเวณปากซอยถนนอิสรภาพ นั้น  
 
การด าเนินการ 
 

   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ โดยประสานงานกับ 
อ.ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ออกแบบป้ายช่ือมหาวิทยาลัยดังกล่าว และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้มีมติ เห็นชอบ การจัดท าป้ายช่ือ
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ อ.ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ ปรับแบบตัวอักษร และมอบหมายให้ อ.ดร.สวัสด์ิ ทองสิน 
ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณสุวิทย์ มุดทะเล ค านวณงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการและส ารวจจุดติดป้ายบอก
เส้นทางบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จึงได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2561  
 
   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 

วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2561 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาท 
วรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
วาระที่ 4.2 การสนับสนุนนักศึกษาโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ  

“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 
 

สรุปเร่ือง 

 
   ตามท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี  
10 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 และรุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ.25614  
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการนี้ส านักวิเทศสัมพันธฯ และขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการไปเรียน
ร่วมดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาท่ีมีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุด 
จ านวน 4 คน คนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ ณ Phoenix Academy, Perth  
เครือรัฐออสเตรเลีย นั้น  

 

การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 วันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติ เห็นชอบในการมอบเงินจ านวน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นเงินสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ” ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕61 
 

วาระที่ 5.1 แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเร่ือง 
 

 
  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติ เห็นชอบ การจัดกิจกรรมระดมทุน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดแข่งขัน 
ชกมวย การจัดแข่งขันโบว์ล่ิง และการเดินวิ่งการกุศล โดยจะน ารายละเอียดข้อมูลในการด าเนินการน าเสนอท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป นั้น 
 
การด าเนินการ 
 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ นายสุธี พงษ์เพียรชอบ เลขานุการ 
ร.อ. ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการประสานสนามมวยลุมพินี  
รามอินทรา เพื่อหารายละเอียดในการด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว และน าเสนอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2561  

   
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕61 

 
วาระที่ 5.2 การจัดท าเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  

 
สรุปเร่ือง  
 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบ การจัดท าเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) 
และมอบฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลรายละเอียดน าเสนอท่ีประชุมในการประชุมคราวถัดไป นั้น 
 
การด าเนินการ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ประสานขอความอนุเคราะห์ 
อ.ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ออกแบบเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) จึงได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุม
ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกร์ท่ี 22
มิถุนายน พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕61 

 
วาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ท่ีสามของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561           วันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 
2/2561           วันอังคารท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561  
3/2561           วันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
4/2561   วันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
5/2561           วันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
6/2561           วันศุกร์ท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561 
7/2561           วันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
8/2561           วันศุกร์ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกร์ท่ี 22 

มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์  

 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย มดีังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


