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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2563 
 

สรุปเร่ือง 
 

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ครั้ง ท่ี 
2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 – 17 มกราคม พ.ศ.2563 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 
17 มีนาคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.3 การเลื่อนประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คร้ังที่ 7 

 
สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 11 – 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 13 – 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ตามความท่ีทราบแล้วนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอแจ้งเล่ือนการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 7 ออกไปโดยไม่มีก าหนด หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 
 

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืม งานเล้ียงสังสรรค์ปีใหม่คณะกรรมการฯ เป็นเงิน  19,150 บาท 
  2. ค่าเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อุดรธานี เป็นเงิน 12,791 บาท 
  3. ค่าโต๊ะงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (สานสายใย รวมใจ
ลูกสุริยะ) ครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 โต๊ะ เป็นเงิน 16,000 บาท 
  4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน สุมหัวคอนเสิร์ต 
ครั้งท่ี 2 “ตัวซน” เพื่อใช้เป็นค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟ เป็นเงิน 10,000 บาท 
       รวมทั้งส้ิน 57,941 บาท 
  จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม  
ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 
 

วาระที่ 5.2 การจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 3 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล  
บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น  
ในการนี้ นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจาณา
เส้นทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้พื้นท่ีศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นท่ีจัดกิจกรรม
เดิน – วิ่ง การกุศลในครั้งนี้ จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 
  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕63 

 
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           วันอังคารท่ี 17 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 3/2563 วันศุกร์ท่ี 15 

พฤษภาคม 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


