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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2563 
 

สรุปเร่ือง 
 

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ครั้ง ท่ี 
11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 23 กันยายน – 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกรท่ี์ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.3 ขอความอนุเคราะห์งบสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลีก 

อุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  สโมสรฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 
โกแฮร์ลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 4 กันยายน – 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีทีมเข้าร่วม
การแข่งขัน จ านวน 10 มหาวิทยาลัย ในการนี้ สโมสรฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ  20 ,000 บาท ในการดูแลนักกีฬาดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจ 
ตามข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการใช้จ่ายเงินของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จ านวน 10 ,000 บาท 
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เพื่อทราบ  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกรท่ี์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
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วาระที่ 4.4 การร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีวัดบางไส้ไก่ 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ด้วยวัดบางไส้ไก่ (วัดลาว) ก าหนดจัดงานท าบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2563 เพื่อน าปัจจัย
สร้างกุฏิสงฆ์ ในวันอาทิตย์ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบางไส้ไก่  และได้
เรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมท าบุญดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 5 ของประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท ท าบุญทอดกฐินสามัคคี จึงน าเรียน
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 
 

วาระที่ 5.1 (ร่าง) โครงการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯจัดท า (ร่าง) โครงการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียน
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 
 

วาระที่ 5.2 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2563 

 
สรุปเร่ือง 
  

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท า  (ร่าง) รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี   
พ.ศ. 2561 – 2563 เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกร์ท่ี 
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 
 

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี วัดบางไส้ไก่ จ านวน  10,000 บาท 
2. สนับสนุนสโมสรฟุตบอลหญิง จ านวน 10,000 บาท 
3. ค่าน้ ามันและค่าอาหารในการส ารวจพื้นท่ี จ านวน 2,000 บาท 

   

       รวมทั้งส้ิน 22,000 บาท 
 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งท่ี 

7/2563 วันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 
 

วาระที่ 5.4 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดท าเหรียญรางวัล  
 

สรุปเร่ือง 
  

  ด้วยภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง
ระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้าย
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีถุทธศักราช 2564 และวาระครบรอบ 50 ปี 
ดนตรีบ้านสมเด็จฯ ในระหว่างวันท่ี 15 – 17 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 หอแสดงดนตรี ช้ัน 16 
ในการนี้ วิทยาลัยการดนตรีใคร่ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดท าเหรียญรางวัลส าหรับผู้ได้อันดับ
คะแนนสูงสุด ประเภทละ 3 รางวัล รวมจ านวน 108 รางวัล จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกรท่ี์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕63 

 
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 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
4/2563           วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2563   
5/2563           วันจันทร์ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563   
6/2563 วันพุธท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2563 
7/2563     วันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
8/2563           วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 วันอาทิตยท่ี์ 20 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย มดีังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


