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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาท 
วรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.2 รายงานผลการแข่งขันไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ฤดูกาลของปี 2560 – 2561  
 

สรุปเร่ือง 
 

  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิ ติศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้จัดการทีมฟุตบอลของสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดท ารายงานผลการแข่งขันไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ฤดูกาลของปี 2560 – 2561 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 8/2561 วันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 

วาระที่ 4.3 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วัน ท่ี  8 –  25 ตุลาคม 2561 จึงน า เรียนให้ ท่ีประ ชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 วันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม  
พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 

วาระที่ 4.4 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คร้ังที่ 6 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ในคราวประชุม ครั้งท่ี5 เมื่อวันท่ี 15 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี  
11 – 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต 
 

การด าเนินการ 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 11 – 13 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561  
วันศุกรท่ี์ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561  
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/๒๕61 
 

วาระที่ 5.1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศลบ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
 

สรุปเร่ือง 
 

 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 และได้มอบหมายให้  
พลโทอิสระ วัชรประทีป อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้อ านวยการเขตธนบุรี ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการ
จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง  บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 นั้น 
 
การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  8/2561 วันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม  
พ.ศ.2561  
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/๒๕61  
 

 วาระที่ 5.2 การจัดท าป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเร่ือง 
 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันจันทร์ท่ี 8 
ตุลาคม พ.ศ.2561 มีมติรับทราบ การด าเนินการจัดท าป้ายช่ือมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเติมฐานป้ายและข้อความให้
สวยงามยิ่งขึ้น นั้น  
 
การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับกองอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมในการจัดหาผู้รับเหมาและได้เสนอราคาในการด าเนินการเพิ่มเติม จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  8/2561 วันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม  
พ.ศ.2561  
 
   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/๒๕61 
 

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 22 มิถุนายน พ.ศ.2561   
5/2561     วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
6/2561           วันศุกร์ท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2561 
7/2561           วันจันทร์ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
8/2561           วันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
9/2561           วันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ท่ี 16 

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

 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย มดีังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


