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วาระที่ 4.1 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 วันอาทิตย์ท่ี 
20 ธันวาคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.2 ก าหนดการการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์ อันเนื่องมาจากฝ่ังธนบุรี”  

และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2564 
 

สรุปเร่ือง 
 

  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดก าหนดการการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์ อันเนื่องมาจากฝ่ังธนบุรี ” และการจัดงาน 
วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2564 ในวันอังคารท่ี 19 
มกราคม พ.ศ.2564 ในการนี้ มหาวิทยาลัยใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้า
ร่ วมงาน ดังก ล่าว จึ งน า เ รี ยน ให้ ท่ีประ ชุมคณะกรรมการส่ง เสริมกิ จการม หาวิทยา ลัย  เพื่ อทราบ  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 วันอาทิตยท่ี์ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 
 

วาระที่ 5.1 การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 

 
สรุปเร่ือง 
  

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2564   
จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 
 

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัด โครงการสัมมนาสรุปผล 
การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2564 ในวันท่ี 20 – 22 
ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในการนี้ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ จ านวน 
237,150 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยจึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม 
ครั้งท่ี 8/2563 วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย มดีังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


