
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2559 

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.นายอิศรากรณ์            สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นางสาวญัฐวรรณ   นพวัตน์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
11.นาย ฐานันดร       จูทิม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
12.นายณทภัต        ผาเลิศ   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
13.นายวัชศักดิ์    จันทรกูล  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
2.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
3.นายดุสิต    ปิยะทัต   ติดภารกิจ 
4.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
5.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   ติดภารกิจ 
6.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  ติดภารกิจ 
7.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
8.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี ติดราชการ 
9.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
10.นายสนิท       จรอนันต์  ติดภารกิจ 
11.นายสมปอง    สิงห์ชู   ติดภารกิจ 
12.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นางนวรัตน์      ฤดีพิพัฒน์พงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การเลื่อนการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสัปดาห์หน้า ประธานและคุณเลื่อมใส ใจแจ้ง  

ติดภารกิจจึงไม่สามารถมาประชุมตามก าหนดการเดิมได้จึงขอเลื่อนมาประชุมในวันนี้ ท าให้คณะกรรมการหลายท่าน
มาร่วมประชุมไม่ได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559  
เมื่อวันอังคารที ่19 เมษายน 2559   
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ก าหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/

มหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง 
  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ/มหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนด  
รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ สวนอัมพร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมในงานพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป  

เลขานุการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 
26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย คือ 

(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  

(2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  

(3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 



4.2 รายงานผลการจัดงานเทศน์มหาชาติ “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” 
  เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบเงิน
ท าบุญ จ านวน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์ ในกัณฑ์หิมพานต์ งานเทศน์มหาชาติ “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ณ หอประชุม
ราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือ
ขอบคุณมายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมสรุปผลการจัดงานเทศน์มหาชาติดังกล่าว  ได้เงิน
บริจาครวมทั้งหมด 133,808.75 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รายได้
สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559  
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ 
กัณฑ์หิมพานต์ ได้แก่ ประธาน คุณดุสิต ปิยะทัต และคุณสมพงษ์ สุวรรณคู  
  พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้น าทหารจากจังหวัดสระแก้วมาช่วยงานเทศน์
มหาชาติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  

  4.3 รายงานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายได้จัดท าเอกสารรายงานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559  

 ประธาน คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ประธาน พลโทอิสระ วัชรประทีป  
คุณสมพงษ์ สุวรรณคู และคุณไพโรจน์ ศรศิลป์ มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่น่าสนใจคือมีการสนับสนุนการด าเนิ นกิจกรรมของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การออกคลินิกชุมชน ภารกิจที่เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยคือสนับสนุน
ทุนการศึกษา และในการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10 คน ได้แสดง
เจตจ านงค์ขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี 2559 ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติขององค์กรที่
จะเชื่อมประสานระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นและชุมชน” โดย คุณปฏิภาณ จุมผา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านัก
ผู้อ านวยการผู้จัดการส านักงานภาคเหนือตอนบนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน  

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งคณะและสาขาวิชา เช่น ชมรมค่ายอาสาพัฒนาของสโมสรนิสิตนักศึกษา 
กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดตามชนบท เป็นต้น และอาจเชิญ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง มาบรรยายแนวทางในการ
สนับสนุนดังกล่าว 



เลขานุการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจหนึ่งในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
และเป็นเกณฑ์ในการประกันคุณภาพด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและลงลึกไปถึงสาขาวิชา  
ทุกคณะ แต่สาขาวิชาส่วนใหญ่จะมีโครงการบริการวิชาการให้นิสิตได้ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

นายณทภัต ผาเลิศ นายกสภานักศึกษา กล่าวเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาภาคพิเศษมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมขุดลอกคูคลอง แต่เนื่องจาก
นักศึกษาภาคพิเศษรวมตัวกันได้ยาก หากมีกิจกรรมสามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้  

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเทศน์มหาชาติ จ านวน 50,000 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือ 603,971.16 บาท (หกแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหก
สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 603,971.16 บาท (หกแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) 
 

  5.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความ
ประสงค์ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการน าผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559  
ไปทอดถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่ า เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญ
กุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพ่ือให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องท่าน
เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยขอกฐินพระราชทาน โดยวัดศรีสุริยวงศาราม 
เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สร้างขึ้น และทางองค์การนิสิตนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายทุกปี และปีนี้มหาวิทยาลัยขอเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทานและได้ขอความ
ร่วมมือมายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกคนเป็นรองประธานในการทอดกฐินครั้งนี้ 
นอกจากนี้ขอปรึกษาเรื่องการบริจาคว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการน าเงินของคณะกรรมการฯ ร่วมบริจาค อีกส่วนคือการ
บริจาคโดยใช้เงินส่วนตัว ที่ประชุมจะมีการลงมติในคราวนี้หรือรอการประชุมคราวหน้า 

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมสามารถลงมติได้และเสนอให้ ใช้เงินของ 
คณะกรรมการฯ ร่วมบริจาคจ านวนเท่ากับการบริจาคเงินในงานเทศน์มหาชาติ คือจ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) และกรรมการแต่ละท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเป็นการส่วนตัวได้อีกด้วย 

พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอเสนอแนวทางในการน าเงินค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ร่วมสมทบบริจาคด้วย แต่อาจมีปัญหาว่า



กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ครบทุกคน และการบริจาคเป็นการส่วนตัวเพ่ิมเติมก็ขอฎีกาซองกฐิน ในการประชุม
คราวหน้าเพื่อด าเนินการรวบรวมต่อไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ บุญลิขิต กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในการท าบุญ แต่เรื่องการ
น าเงินค่าเบี้ยประชุมของผู้ที่ไม่มาประชุมรวมด้วยอาจไม่เหมาะสม ควรเป็นการให้ใบอนุโมทนาบัตรกับกรรมการ 
ทุกคนจะเป็นการดีกว่า 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรรมการผู้ที่ไม่มาประชุมอาจขอความร่วมมือให้บริจาคก่อน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพ่ือบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และขอเชิญชวนคณะกรรมการฯแต่ละท่านร่วมบริจาคเป็นการส่วนตัว 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 4/2559 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.2 โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งท่ี 6 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินโครงการ 
ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 รุ่น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยเมืองเบอร์กเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัด
โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 น าเยาวชนไทย-อเมริกัน จ านวน 60 คน เดินทางมาแสดงความสามารถทาง
วัฒนธรรมไทยที่ประเทศไทย โดยแสดงละครประยุกต์เรื่อง ซินเดอเรลล่า ภาคพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 
2559 เวลา 16.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าชม
การแสดงตามวันและเวลาดังกล่าว การจัดงานครั้งนี้มีกรรมการฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์  และ 
พลโทอิสระ วัชรประทีป ร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าวด้วย  

พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ช่วยประสานงานภายในประเทศไทย และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการในการเข้าพบนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดิมนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 
ท าหน้าที่แทน โดยมีก าหนดพบวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ บุญลิขิต กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่ผ่านมาเคยจัดโครงการน าอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปฝึกอบรมอาชีพ เช่น อบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ การท าอาหารไทย 
เป็นต้น ให้แก่คนไทย ณ ประเทศไอซ์แลนด์ โดยร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศไอซ์แลนด์ประสานกับวัดไทย 
ในประเทศเดนมาร์ก ส าหรับค่าใช้จ่ายวัดออกให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างมาก หากทางมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนใจท าโครงการนี้ร่วมกัน ยินดีเป็นผู้ติดต่อประสานกับเจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศ
ไอซ์แลนด์และประเทศเดนมาร์กด้วย มีคนไทยอาศัยอยู่มากและวัดกับชุมชนมีความใกล้ชิดกัน ส่วนวิชาที่คนไทย
ต้องการฝึกฝนคือ ศิลปะการวาดภาพและดนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอยู่แล้วจึงน่าจะเป็นที่ชื่นชม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 



 
นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
                       และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


