
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 4/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
8. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายธีรวุฒิ    แดงอรุณ  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา (แทน) 
16. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา (แทน) 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  ติดภารกิจ 
6. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
7. ผู้อ านวยการเขตธนุบรี      ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสมปอง    สิงห์ชู   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
4. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
6. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน ากรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าส่ังมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1825/2561  
เรื่อง  แต่งต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และ
ค าส่ังมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1826/2562 เรื่อง แต่งต้ังประธานสภานักศึกษาและคณะกรรมการสภานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 นั้น เพื่อให้การด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการ 
ไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายช่ือนายก
องค์การบริหารนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

1. นายอิทธิพัทธ์ จิราพงษ์  นายกองค์การบริหารนักศึกษา 
2. นางสาวธนภรณ์ เปรมทอง  ประธานสภานักศึกษา  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การแสดงความยินดีกับนายวิทยา พิบูลสวัสด์ิ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สรุปเร่ือง 

ท่ีประชุมได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายวิทยา พิบูลสวัสด์ิ ในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การแก้ไขวาระการประชุม 
สรุปเร่ือง 

 ประธาน เสนอท่ีประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแก้ไขวาระการ
ประชุมดังนี้ 

1. แก้ไขเรื่องเพื่อพิจารณา วาระท่ี 5.2 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระท่ี 4.5 
2. เพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณา วาระท่ี 5.2 เรื่องการจัดการแข่งขันโบว์ล่ิง 
3. เพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณา วาระท่ี 5.3 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.4 การเข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ  
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ
เปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันท่ี  16 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น มหาวิทยาลัยได้เชิญ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีปิด โครงการดังกล่าว ณ เมืองเพิร์ท ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหว่างวันท่ี 26 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.5 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวนรวมทั้งส้ิน ๔,๒๔๕ คน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.6 การจัดท าเล่มสรุปการด าเนินงานเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มสรุปการด าเนินงานเดิน – วิ่ง  
การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 น าเสนอท่ีประชุมในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้
จัดท าเพิ่มเพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการฯทุกท่าน ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าเล่มสรุปการด าเนินงาน
เดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 เพิ่มเติมเพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไขในระเบียบวาระท่ี 6  
เรื่องอื่นๆ วาระท่ี 6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป แก้ไขจาก “วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562” 
เป็น “วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า ฯ 

สรุปเร่ือง 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าหนังสือขอให้น าความกราบทูลสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 25 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ ตามความท่ีทราบแล้ว
นั้น บัดนี้ กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้มีหนังสือตอบกลับ ท่ี รล 0010/2228 เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารท่ี 17 
กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา นั้น ท่ีประชุมมอบฝ่ายเลขานุการส ารวจ
รายช่ือกรรมการท่ีสามารถเข้าเฝ้า ฯ อีกครั้ง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2562 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 25 เมษายน – 18 มิถุนายน 2562 ยอดเงินคงเหลือบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 
283,704.27 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพัน เจ็ดร้อยส่ีบาทยี่ สิบเจ็ดสตางค์) , บัญ ชีเดินวิ่งการกุศล
ธนาคารกรุงไทย จ านวน 1,057,373.29 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
และบัญชีเหรียญเม็ดแตง จ านวน 70,040.00 บาท (เจ็ดหมื่นส่ีสิบบาทถ้วน)  จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จครั้งท่ี 1 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้ เพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ นั้น ในการนี้มหาวิทยาลัย



ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 และได้จัดท าค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ี 1914/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 
11 มิถุนายน พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.4 รายงานผลการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงนานาชาติระดับเอเชียฯ 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจ านวน 70 ,000 บาท ในการเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิง
นานาชาติระดับเอเชีย The 13th Cheerleading Asia International Open Championships & The 6th ASIAN 
Junior Cheerleading Championships 2019 ในวันท่ี 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองทาคาซากิ 
ประเทศญี่ปุ่น นั้น บัดนี้ การแข่งขันได้เสร็จส้ินแล้ว ส านักกิจการนักศึกษาจึงขอรายงานผลการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิง
นานาชาติระดับเอเชียฯ จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.5 การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา 
สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ได้ก าหนดเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ในวันเสาร์ท่ี 22 มิถุนายน  
พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
เพื่อน าเงินสมทบเข้ากองทุนรวมพลัง 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต – ใต้ร่มพระบารมี และสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงขอเชิญร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบผ้าป่า
สามัคคีครั้งนี้ตามก าลังศรัทธา จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จ านวน 2,000 บาท 
(สองพันบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 2 
สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จฯ  
ครั้งท่ี 1 “กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เช่ือม 2 แผ่นดิน” เมื่อวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้ เพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ 
และการจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งและได้สร้างภาพความประทับใจให้แก่ นักวิ่ง และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น ในการนี้ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้หารือแนวทางในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ  



ครั้งท่ี 2 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562  

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
1. เสนอให้ส านักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและจัดหาผู้สนับสนุนโครงการ 
2. เนื่องจากงานเดิน -วิ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจึงควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงมหาวิทยาลัยและเป็นการเช่ือมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

3. ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากงานเดิน-วิ่ง ครั้งท่ี 1 ได้แก่ ด้านเส้นทาง ด้านความปลอดภัย 
เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบส านักกิจการนักศึกษาด าเนินการแล้วน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
   

5.2 การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
สรุปเร่ือง 

 เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยอีกครั้ง  โดยท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดการแข่งขัน
โบว์ล่ิงการกุศล ในวันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถานท่ี ทีพีดี โบว์ล่ิง บางบอน โดยให้จัดท ารายละเอียด
น าเสนอในการประชุมคราวถัดไป  

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล ในวันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

  5.3 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกต่อการ
ด าเนินงาน จึงควรมีการปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว และน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 
20 มิถุนายน พ.ศ. ....  
 

การพิจารณา  
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  (1) ให้ปรับแก้ไข ข้อ 4 ท่ีระบุว่า “ในกรณีเร่งด่วน...” แก้ไขเป็น “ในกรณีเร่งด่วนให้ประธานมีสิทธิ์
อนุมัติได้ ครั้งละไม่เกิน  20,000 บาท และต้องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป” 

(2) ในข้อ 7 ให้เพิ่มข้อความ “ในกรณีท่ีไม่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือมีปัญหาในการใช้จ่ายเงิน 
หรือมีปัญหาอื่นใด ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจ...” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 ในวันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
   

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


