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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2562 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาท 
วรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 

 

วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 17 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม  
พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 
 

วาระที่ 5.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 

 
สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการ เดิน – วิ่ง  การกุศล  
บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 ในวันอาทิตย์ท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2562 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มี
ค าส่ังท่ี 3603/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1  
ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นั้น พ.ศ.2561 
 

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง  
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี 2/2562 วันศุกร์ ท่ี  15 มีนาคม  
พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 
 

วาระที่ 5.2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ 

 
สรุปเร่ือง 
 

  ดัวยอาจารย์อุดร หลักทอง อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักศึกษาจ านวน 15 คน มีความสนใจส่งทีมฟุตซอล 
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัย ชงโคเกมส์ 2019 ในระหว่างวันท่ี 4 – 16 มีนาคม พ.ศ.2562 
และรายการแข่งขันอื่นๆในเขตอ าเภออู่ทอง หรืออ าเภอใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา 
และการประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อม 
จ านวน 7,368 บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ท่ี 
15 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 
 

วาระที่ 5.3 ขอความอนุเคราะห์สิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง อย่างยั่งยืน 

 
สรุปเร่ือง 
 

  ดัวยชมรมไข่หวานรันนิ่งวิ่งพรานกระต่าย จังsวัดก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วย
การเดินหรือวิ่งอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ” และก าหนดจัดกิจกรรม 
เดิน – วิ่ง ครั้งท่ี 18 ในวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2562 ชมรมไข่หวานฯ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเดิน – วิ่ง จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 
 

วาระที่ 5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. .... 

 
สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้ ก่อต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้การด าเนินการ จัด ต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. .... ขึ้น จึงน าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕62 

 
วาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ท่ีสามของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562           วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
2/2562           วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2562  
3/2562           วันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
4/2562 วันศุกร์ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562   
5/2562     วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
6/2562           วันศุกร์ท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2562 
7/2562           วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 17 

พฤษภาคม พ.ศ.2562 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


