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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
คร้ังที่ 9/2561 วันศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/๒๕62 
 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/๒๕62  

 

วาระที่ 3.1 สรุปผลการด าเนินงานแข่งขันโบว์ลิง่การกุศลฯ  
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อหาทุน
สนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ทีพีดี โบว์ล่ิง นั้น บัดนี้การจัดกิจกรรมได้เสร็จ
ส้ินแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศลฯ ดังกล่าว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 

วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2562 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 

3/2562 เมื่อวันจันทร์ ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาท 
วรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 

วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 

วาระท่ี 4.3 ค าสั่งแต่งต้ังแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2561  และมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังท่ีปรึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 4084/2562 
เรื่องแต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  12 ธันวาคม พ.ศ.2562  
 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าค า ส่ังแต่งต้ัง ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)  จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 

วาระท่ี 4.4 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 – 2562 และจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
 

วาระที่ 5.1 ความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน  
หนังสือและอปุกรณ์เสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
สรุปเร่ือง 
 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการค่ายเพาะกล้าครู  
น าความรู้สู่ชุมชน ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 21 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครูในอนาคตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมเสริมสร้าง
ทักษะด้านของความเป็นผู้น าท่ีดีให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ของครูท่ีดีในอนาคต คณะครุศาสตร์จึง
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ส่ือการสอน หนังสือและอุปกรณ์เสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิ จการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
 

วาระที่ 5.2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน คร้ังที่ 3 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
สรุปเร่ือง 
 

  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ครั้งท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อบริจาคและช่วยเหลือสังคม รวมถึงสร้างภูมิความรู้ทางกฎหมายท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์   
โดยก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี 22 – 26 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านเพชร ต าบลแสวงหา อ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณหรือส่ิงของตามท่ีเห็นสมควร   
จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสาร 
ดังแนบ 

 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
 

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติงบประมาณจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ รับมอบหมายจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 – 2562 และจัดพิมพ์เล่มรายงานผล 
การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 100 เล่ม บัดนี้ การจัดท าเล่มรายงานฯ
ดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
จ านวน 24,900 บาท (สองหมื่นส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/๒๕62 
 

วาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 

พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ท่ีสามของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2563           วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 
2/2563           วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2563  
3/2563           วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
4/2563           วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563   
5/2563 วันศุกร์ท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 
6/2563 วันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
7/2563           วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันศุกร์ท่ี 17 

มกราคม พ.ศ. 2563 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


