
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 5/2562 

วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
15. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  ติดภารกิจ 
3. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  ติดภารกิจ 
6. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
7. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
8. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี      ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์  ผู้น าเสนอ 
2. นายสุนทร    ปาละพันธ์  ผู้น าเสนอ 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 



5. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน ากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้น านักศึกษา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าส่ังมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1825/2561  
เรื่อง  แต่งต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 นั้น 
เพื่อให้การด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายช่ือนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คือ นายอิทธิพัทธ์ จิราพงษ์ 
นายกองค์การบริหารนักศึกษา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่พระธรรมวุฒาจารย์ 
สรุปเร่ือง 

เลขานุการ แจ้งก าหนดการ พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่พระธรรมวุฒาจารย์ 
ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ณ ศาลาอ านวยสุข วัดศรีสุริยวงศาราม
วรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี วันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีเริ่ม 09.30 น. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมรถออก
เดินทางเวลาประมาณ 06.30 น. จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า พระธรรมวุฒาจารยเ์ป็นน้องชายของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งวัดศรีสุริยวงศาราม
วรวิหาร เป็นวัดท่ีสร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่ีประชุมเห็นควรให้คณะกรรมการ
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวและก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เวลา 
13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เวลา 
13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

1.3 ขอเชิญร่วมท าบุญถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2562 
สรุปเร่ือง 

นายอิทธิพัทธ์ จิราพงษ์ น าเสนอท่ีประชุมว่า ขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ร่วมท าบุญถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ท่ี 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ร่วมท าบุญถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี  พ.ศ. 256 2 โดยใช้งบประมาณ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 5,000 บาท 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



1.4 การแสดงความยินดี  
สรุปเร่ือง 

ท่ีประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.5 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 านักกิจการนักศึกษาจึงได้น านักศึกษามากล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและรายงานผลการแข่งขัน เชียร์ลีดด้ิงนานาชาติระดับเอเชียฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2562 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 ขออนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการร่วมกิจกรรม ดังนี้  

1. ค่าพวงหรีดมารดาคุณวิทยา พิบูลสวัสด์ิ  จ านวนเงิน 700 บาท 
2. ค่าพวงหรีดบิดาคุณจรูญ มีธนาถาวร จ านวนเงิน 700 บาท 
3. ค่าท าบุญงานสวดอภิธรรมศพบิดาคุณจรูญ มีธนาถาวร จ านวนเงิน 10,000 บาท 
4. ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ จ านวนเงิน 300 บาท 
4. ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ จ านวนเงิน 300 บาท 
5. อาหารกลางวัน 4,800 บาท 
6. ท าบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี 5,000 บาท 
รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน 21,500 บาท 
จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

จ านวน 21,500 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวน 21,500 บาท (สองหมื่น 
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

4.3 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน 

สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาท่ีมีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ จ านวน 
5 คน ณ Phoenix Academy, เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย บัดนี้ นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวได้เข้ารับ
การอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงได้น านักศึกษาท่ีได้รับทุนเข้ารายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกรท่ี์ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4 การพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า ฯ 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าหนังสือขอให้น าความกราบทูลสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน าคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 25 คน เข้า
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
ฯ และกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือตอบกลับ ท่ี รล 0010/2228 เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้เข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา โดยท่ีประชุม



มอบฝ่ายเลขานุการส ารวจรายช่ือกรรมการท่ีสามารถเข้าเฝ้า ฯ อีกครั้ง  นั้น ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้แจ้ง
รายช่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมเข้าเฝ้าฯ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ 
2. ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี 
3. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ 
4. นายสมปอง  สิงห์ชู 
5. นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ 
6. ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจปัญญา 
7. ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ 
8. ดร.สมฤทธิ์  สนขาว 
9. ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล 
10. นายสนั่น  ซิ้มสกุล 
11. นายวิทยา  พิบูลย์สวัสด์ิ 
12. นายสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์ 
13. นางสาวธนภรณ์  เปรมทอง 
14. นายอิทธิพัทธ์  จิราพงษ์ 
15. นายนราธิป สุดใจ 
16. นายปณิธาน  ปานสกุล 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.5 ขอขอบคุณ 

สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบเงินจ านวน 1 ,000 ,000 บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดต้ังกองทุน 
เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับมอบเงินจ านวนดังกล่าวและได้น าไปจัดต้ัง
กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2562  

 นายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้มอบหมายให้ผมและคุณอิศรากรณ์ 
สุวรรณทิพย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ฯ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน มีกรรมการจากมหาวิทยาลัย ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานัน ต์ นางสาวอรุณี คู่วิมล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การใช้เงินในกองทุนจ านวน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยได้เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงต้องพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์ฯ ได้พิจารณาเพื่อให้มีความคล่องตัวและสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน เช่น 
การสนับสนุนด้านกีฬา การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
การส่งเสริมให้นักศึกษาไปเรียนร่วมระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนดังกล่าวสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความ



เหมาะสมและเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยมีการก าหนดแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุน โดยจะ
รายงานให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

ประธาน  ก ล่าว เพิ่ ม เติมว่า วัตถุประสงค์ห ลักของการจัด ต้ังกองทุน เพื่ อการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์ฯ คือการสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ีจะช่วยให้มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล   
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 20 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีมติ เห็นชอบการจัดกิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ท่ี 
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ทีพีดี โบว์ล่ิง นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท า 
(ร่าง) โครงการโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีการปรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดในโครงการและเอกสารอื่นๆให้ถูกต้อง

ตรงกัน และหารือถึงการขอสนับสนุนถ้วยรางวัล พิจารณารายละเอียดการจัดโครงการ วัน เวลา สถานท่ีและราคา
จ าหน่ายทีม โดยคุณอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดพิมพ์บัตรการแข่งขัน โบว์ล่ิง 
การกุศลดังกล่าวด้วย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 ในวันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

6.2 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 าเร็จอย่างยิ่งและได้สร้างภาพความประทับใจให้แก่นักวิ่ง และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น โดย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 



พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ และมอบส านักกิจการนักศึกษาด าเนินการ นั้น ในการนี้ส านักกิจการนักศึกษาได้จัดท า
รายละเอียดข้อมูลการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
1) ท่ีประชุมได้พิจารณาเลือกแบบเหรียญแบบท่ี 4 แบบสายคล้องเหรียญแบบท่ี 5 แบบเส้ือแบบท่ี 

1 และเส้นทางท่ี 1 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป 
2) คุณสมปอง สิงห์ชู ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าเหรียญส าหรับ

กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 และคุณอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 

3) ควรขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศส าหรับการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 2 
โดยใช้แนวปฏิบัติเดิม  

4) ควรมีการลดราคาค่าสมัครแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

5) คณะกรรมการฯ ควรสนับสนุนในการช่วยประสานงานกับผู้สนับสนุนรายเดิม (สปอนเซอร์) 
ใหแ้กม่หาวิทยาลัย เช่น ไอคอนสยาม และปตท. เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
  

 6.2 การจัดท านามบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
 

  ท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ท่ีได้จัดท านามบัตรให้แก่คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

   
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


