
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 7/2562 

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 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. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
17. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
18. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
20. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  ติดภารกิจ 
3. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  ติดภารกิจ 
4. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
5. นายจรูญ    มีธนาถาวร  ติดภารกิจ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ธนกร   สรรย์วราภิภู  ผู้น าเสนอ 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ก าหนดการเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีในวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าหนั งสือขอให้น าความกราบทูล  
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 25 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
แข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ และกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้มีหนั งสือตอบก ลับ  
ท่ี รล 0010/2228 เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2562  
เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา นั้น ในการนี้ ท่ีประชุมได้แจ้งก าหนดการเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2562 
เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา  โดยได้นัดหมายเวลาขึ้นรถพร้อมกัน เวลา 07.00 น.  
ณ หน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และแต่งกายชุดสูทสากล 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

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 ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 วันศุกรท่ี์ 13 กันยายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
1. ควรด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารส าหรับการรับสมัครกิจกรรมเดิน-วิ่ง บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2  



2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยินดีเป็นท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 

3. ควรเร่งด าเนินการประสานไปยังผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) โดยเร็ว 
4. ควรประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนสาธิตฯ และสมาคมครู ผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินการ  
5. คุณสมปอง สิงห์ชู ท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุน 

ค่าจัดท าเหรียญจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2562 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.
2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 12 กรกฎาคม – 10 กันยายน พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 วันศุกร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ.
2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

4.3 ขอขอบคุณ 

สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ตจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา เมื่อวันเสาร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 2,000 บาท (สองพัน
บาทถ้วน) นั้น บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยภูเก็ตได้ส่งหนังสือขอบคุณมายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 วันศุกร์ท่ี 13 กันยายน 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 7/2562 วันศุกรท่ี์ 13 กันยายน พ.ศ.2562   
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  

 1. ให้ปรับแก้ไขข้อความในแผ่นพับโบว์ล่ิงให้ถูกต้อง แล้วมอบคณะกรรมการฯ คนละ 10 ใบ  
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไป หากจ าหน่ายไม่หมดสามารถน ามาคืนได้ 

2. ควรน าเส้ือท่ีเหลือจากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 และน้ าด่ืมมอบเป็นท่ีระลึก
ใหแ้กผู้่เข้าแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล 

3. ให้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโบว์ ล่ิงการกุศลและจ าหน่ายบัตรไปยังหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยด้วย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 ในวันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

6.2 กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 
สรุปเร่ือง 
  นายกองค์การนักศึกษา แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรม ประจ ามหาวิทยาลัย  
โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครท้ังหมด 311 คน แล้วมีการคัดเลือกเข้ารอบ 70 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 35 คน และ
หญิง 35 คน โดยมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมได้ให้เข้อเสนอแนะว่าทูตกิจกรรมควมีบุคลิกดี หน้าตาดี พูดจาฉะฉาน มีจิตอาสา และควรมี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆด้วย เพื่อให้สามารถต้อนรับแขกชาวต่างชาติท่ีมาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยได้  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 



 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


