
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 6/2562 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
12. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา (แทน) 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. 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. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
6. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
7. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  ติดภารกิจ 
8. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
9. นายจรูญ    มีธนาถาวร  ติดภารกิจ 
10. พ.ต.อ.พิสิฐชัย     ถิ่นขนอน  ติดราชการ 
11. นายเจน     วราหะ   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้น าเสนอ 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 

 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้

ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
สรุปเร่ือง 
  ประธาน กล่าวถึงเหตุผลของการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
6/2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ในครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระธรรมวุฒาจารย์ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ณ ศาลาอ านวยสุข วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รวมท้ังมีกิจกรรมท่ีคณะกรรมการต้องเร่งพิจารณาด าเนินการคือกิจกรรมการแข่งขัน
โบว์ล่ิง และกิจกรรมการเดิน - วิ่ง ครั้งท่ี 2 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การจัดท านามบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ท่ีได้จัดท านามบัตรมอบให้แก่คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 และ
กรรมการท่ียังไม่ได้รับสามารถรับได้ในการประชุมคราวถัดไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไขในวาระท่ี 4.4 แก้ไขจาก 
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” แก้ไขเป็น “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 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 าเร็จอย่างยิ่งและได้สร้างภาพความประทับใจให้แก่นักวิ่ง และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น  
และส านักกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ  
ครั้งท่ี 2 น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 นั้น ในการนี้ ส านักกิจการนักศึกษาได้น าเสนอรายละเอียดข้อมูลของกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล  



บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้า ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนค่าสมัครให้รายละ 100 บาท 
2. ควรเริ่มด าเนินการประชาสัมพันธ์ ท้ังทางส่ือหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์  

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมเดิน-วิ่ง บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 ให้ประชาชนท่ัวไปทราบ รวมถึงข้อมูลผู้สมัครและศิษย์เก่า
ก็สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ได้ 

3. ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วสรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพหลัก และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงาน 

4. ควรประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนสาธิตฯ และสมาคมครู ผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ  

5. มอบคุณสมฤทธิ์ สนขาว ประสานขอความอนุเคราะห์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการสนับสนุนถ้วยรางวัลและเส้ือ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2562 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 30 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.
2562 และท่ีประชุมอนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวน 875 บาท (แปดร้อย 
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
2. อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวน 875 บาท (แปดร้อย 

เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 



4.3 รายงานผลการด าเนินโครงการและมอบใบอนุโมทนาบัตร 

สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีชมรมปัญญาชนคนสร้างฝันร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพี่แบ่งปัน  
ให้น้อง ครั้งท่ี 30 ในระหว่างวันท่ี 4 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเฉลิม 
พระเกียรติ เนื่องในวาระพระชนมายุครบ 64 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบให้ โรงเรียนบ้านห้วย
ปลากั้ง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 20 ,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ 
จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และส่งมอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนชุมชนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2562   
 

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 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้า
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  

 1. ประสานกับสถานท่ีให้จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับกรรมการ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา
ช่วยงาน 

2. ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขรายช่ือผู้สนับสนุนถ้วยรางวัล ดังนี้  
- ถ้วยรางวัลทีมชนะเลิศ คือ คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- ถ้วยรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ถ้วยรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายพิสุทธิ์  ทรัพย์วิจิตร บริษัท ร็อคคอฟฟี่ จ ากัด  
- ถ้วยรางวัลบู้บ้ีทีม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 
- ถ้วยรางวัลบุคคลสามเกมสูงสุด (ชาย) คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ถ้วยรางวัลบุคคลสามเกมสูงสุด (หญิง) คือ คุณบวรสิน  นิยมตรง ผู้อ านวยการเขตบางบอน 
- ถ้วยรางวัลบุคคลเกมเดียวสูงสุด (ชาย) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
- ถ้วยรางวัลบุคคลเกมเดียวสูงสุด (หญิง) คือ คุณอนุตรา ยุวสถาพร ประธาน กต.ตร.สน.ธรรม

ศาลา 
3. ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  



4. การจ าหน่ายบัตรควรจ าหน่ายให้เครือข่ายของคณะกรรมการ รวมถึงผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง
กับ มหาวิทยาลัยด้วย 

5. ควรแจกผ้าขนหนูและน้ าด่ืมเป็นท่ีระลึกให้ผู้เข้าแข่งขัน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 ในวันศุกร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

   
 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


