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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 

วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2562 
 

สรุปเร่ือง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาท 
วรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 

วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 17 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 วันศุกรท่ี์ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 

วาระท่ี 4.3 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 2 
 

สรุปเร่ือง 
  ส านักกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเดิน – วิง่ 
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ท าค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 2 จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 วันศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 
 

วาระที่ 5.1 สรุปผลการด าเนินงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ  
 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อหาทุน
สนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ทีพีดี โบว์ล่ิง นั้น บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ได้เสร็จส้ินแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้สรุปผลการด าเนินงานแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศลฯ จึงน าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 9/2562 วันศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 
 

วาระที่ 5.2 ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
 

สรุปเร่ือง 
 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน ร่วมกับกองทุนบุคลากรเกษียณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชด าเนินได้จัดกิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศล ชิงถ้วย พลอเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สาขาปิ่นเกล้า ช้ัน 3 โดยมีวัตุประสงค์  
เพื่อเป็นการหารายได้เข้าสมทบกองทุนบุคลากรเกษียณอายุของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพิ่มศักยภาพผู้เรียน จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562  
วันศุกรท่ี์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/๒๕62 

 
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 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 
7/2562           วันศุกร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2562 
8/2562           วันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
9/2562           วันศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

10/2562           วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันศุกร์ท่ี 20 
ธันวาคม 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


