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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2562 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.2 ขออนุมัติงบประมาณจากบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการร่วมกิจกรรม ดังนี้  

1. ค่าพวงหรีดมารดาคุณวิทยา พิบูลสวัสด์ิ  จ านวนเงิน 700 บาท 
2. ค่าพวงหรีดบิดาคุณจรูญ มีธนาถาวร จ านวนเงิน 700 บาท 
3. ค่าท าบุญงานสวดอภิธรรมศพบิดาคุณจรูญ มีธนาถาวร จ านวนเงิน 10,000 บาท 
4. ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ จ านวนเงิน 300 บาท 
     รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน 11,700 บาท 
จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

จ านวน 11,700 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.3 รายงานผลการศึกษา 

สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาท่ีมีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ 
จ านวน 5 คน ณ Phoenix Academy, เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย บัดนี้ นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา
ดังกล่าวได้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอน านักศึกษาท่ีได้รับทุนเข้ารายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2562  
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.4 การพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าหนังสือขอให้น าความกราบทูลสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี   
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน  
เดิน – วิ่ง การกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ 
ในวันอังคารท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ตามความท่ีทราบแล้วนั้น 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอส ารวจรายช่ือคณะกรรมการท่ีจะร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาท ในวันและเวลาดังกล่าว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
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วาระที่ 4.5 ขอขอบคุณ 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบเงินจ านวน 1 ,000 ,000 บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดต้ังกองทุน 
เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับมอบเงินจ านวนดังกล่าวและได้น าไปจัด ต้ัง
กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 
 

วาระที่ 5.1 การจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล   
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 20 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีมติ เห็นชอบการจัดกิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์
ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ทีพีดี โบว์ล่ิง นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้จัดท า (ร่าง) โครงการโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกิจกรรมดังกล่าว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ 

 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/๒๕62 

 
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           วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562   
6/2562           วันศุกร์ท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2562 
7/2562           วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 20 

กันยายน 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


