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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2562 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.3 การพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า ฯ 
 

สรุปเร่ือง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าหนังสือขอให้น าความกราบทูลสมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 25 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ ตามความท่ีทราบ
แล้วนั้น บัดนี้  กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีได้มีหนังสือตอบกลับ ท่ี รล 0010/2228 เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ  
ในวันอังคารท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา จึงน าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจ้งรายช่ือผู้ท่ีจะเข้าเฝ้าฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.4 ขอขอบคุณ 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 ได้มีมติ เห็นชอบ 
มอบเส้ือเดิน – วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 จ านวน 5 ตัว เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง อย่างยั่งยืน นั้น  
ในการนี้ ชมรมไข่หวานรันนิ่งวิ่งพรานกระต่ายได้จัดท าหนังสือ ท่ี ว 11/2562 เรื่อง ขอขอบพระคุณ ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
วันศุกรท่ี์ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
 

วาระที่ 5.1 การขอทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ  
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 

สรุปเร่ือง 
 

  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ  
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์
และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวนัท่ี  16 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 
 

การด าเนินการ 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีมีผล
การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ จ านวน 5 คน  คนละ 
60,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ ณ Phoenix Academy, เมืองเพิร์ท เครือรัฐ
ออสเตร เ ลีย   จึ งน า เ รี ยน ให้ ท่ีประ ชุมคณะกรรมการ ส่ง เสริ มกิ จการมหาวิทย า ลัย เพื่ อ พิ จ า รณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี 3/2562 วันศุกร์ ท่ี  3 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
 

วาระที่ 5.2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน 
เชียร์ลีดด้ิงนานาชาติระดับเอเชียฯ 

 

 
สรุปเร่ือง 
 

  ส านักกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงนานาชาติระดับเอเชีย  The 13th 
Cheerleading Asia International Open Championships & The 6th ASIAN Junior Cheerleading 
Championships 2019 ในวัน ท่ี 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองทาคาซากิ  ประเทศญี่ปุ่น  
ในการนี้ ส านักกิจการนักศึกษาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน จ านวน 80,000 บาท 
เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 พฤาภาคม 
พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
 

วาระที่ 5.3 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการพี่แบ่งปันให้นอ้ง คร้ังที่ 30 
  

สรุปเร่ือง 
 

  ดัวยชมรมปัญญาชนคนสร้างฝันร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพี่แบ่งปันให้
น้อง ครั้งท่ี 30 ในระหว่างวันท่ี 4 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวาระพระชนมายุครบ 64 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบให้ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 
ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝันขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
 

วาระที่ 5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษา 
และสาธารณประโยชน์ พ.ศ.... 

 
  

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 ได้มีมติ เห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ พ.ศ....   
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ นั้น บัดนี้ นิติกรได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/๒๕62 

 
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 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
4/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562   
5/2562           วันศุกร์ท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2562 
6/2562           วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันศุกร์ท่ี 12 

กรกฎาคม 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


