
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 9/2561 

วันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอภิชาติ       ไชยปรมัตถ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
14. ผู้อ านวยการเขตธนุบรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
15. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
16. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ   
3. ดร.สวรส      เสริมพรวิวัฒน์  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
6. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
7. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
2. นายมนัส    ประจวบจินดา  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ผู้เข้าร่วมประชุม 
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช    กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ผู้เข้าร่วมประชุม 



5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  ผู้เข้าร่วมประชุม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต    วณิชยานันต์  ผู้เข้าร่วมประชุม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา   พงศ์พัฒนโยธิน  ผู้เข้าร่วมประชุม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์    ฟุ้งขจร   ผู้เข้าร่วมประชุม 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร    สกุลกิม   ผู้เข้าร่วมประชุม 
10. อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ     ทองสิน   ผู้เข้าร่วมประชุม 
11. อาจารย์ ดร.วิกรม     ศุขธณี   ผู้เข้าร่วมประชุม 
12. อาจารย์พรรณา     พูนพิน   ผู้เข้าร่วมประชุม 
13. อาจารย์อภิญญา     หนูมี   ผู้เข้าร่วมประชุม 
14. นางสาววรรณดี     อัศวศิลปกุล  ผู้เข้าร่วมประชุม 
15. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
16. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
17. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 11.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานเดิน – ว่ิง บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 1 สนับสนุน
จัดพิมพ์โดยคุณอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ กล่าวขอบคุณ คุณอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ ท่ีอนุเคราะห์
จัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์งานเดิน – วิ่ง บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1  

  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังที่ 2” ประจ าปี
การศึกษา 2561 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ กล่าวเชิญกรรมการทุกท่าน พร้อมครอบครัว ร่วมงานคืนสู่เหย้า
ศิษย์เก่า“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 2” ประจ าปีการศึกษา 2561 วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  
ซึ่งคณะกรรมการฯ สนับสนุนจ านวน 10 โต๊ะ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ น าเสนอท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรอบปีท่ีผ่านมา และเพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
ในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมอาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2561 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม  
พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561 ยอดเงินคงเหลือ 381,915.48 (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
เก้าร้อยสิบห้าบาทส่ีสิบแปดสตางค์) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.3 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าส่ังท่ี 3603/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล 
บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 น าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกรท่ี์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  4.4 รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการ เดิน – วิ่ง  การกุศล  
บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 ในวันอาทิตย์ท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2562 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มี
ค าส่ังท่ี 3603/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1  
ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นั้น พ.ศ.2561 



  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการ  
ไปแล้ว ดังนี้ 

1. งานเอกสาร 
- โครงการเดิน – วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1  
- หนังสือขอพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลฯ (สปอนเซอร์) 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลฯ (บริจาค) 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลฯ (จักรยานกู้ชีพ

อาสา) 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลฯ (ชมรมลูกโป่ง 

รันเนอร์) 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัล 

2. ประชาสัมพันธ ์
- เว็บไซต์การรับสมัคร http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun/ 
- เพจเฟสบุ๊ค BSRU RUN 
- ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ประสานงานเพจเฟสบุ๊ค วิ่งไหนดี : Wingnaidee 
 

จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกรท่ี์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ท่ีประชุมรับทราบ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งท่ี 1 แล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน โดยประสานงานเรื่องเส้นทางร่วมกับ 
ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ และคุณมนัส ประจวบจินดา โดยท าหนังสือแจ้ง
เส้นทางไปยังผู้บัญชาการต ารวจนครบาล และควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ถนนรับทราบวันและเวลาในการปิดถนน 

(2) ควรจัดท่ีจอดรถให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 
(3) ควรตัดเตรียมอาหารและน้ าให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน  
(4) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ส่ือวิทยุ โทรทัศร์ และการบอกต่อ  
(5) ควรจัดเตรียมท่ีพักส าหรับนักวิ่งท่ีมาจากต่างจังหวัด โดยใช้สถานท่ีหอประชุมแบ่งพื้นท่ีอย่าง

เป็นสัดส่วน และประสานไปยังกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลเมืองพระประแดง เพื่ออ านวยความสะดวกห้องสุขาและ
ห้องอาบน้ าด้วย 

(6) ควรมีการน าออกก าลังกายเตรียมพร้อมก่อนวิ่ง 
(7) การรับฝากของ ด าเนินการโดยเขียนเลขประจ าตัวนักวิ่งในกระดาษแล้วติดท่ีของฝาก  
(8) จัดเตรียมกรรมการตัดสินมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์  
(9) ในการสมัครต้องระบุข้อความให้นักวิ่งต้องแจ้งโรคประจ าตัวหรืออาการเจ็บป่วย และยอมรับว่า

ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบการเจ็บป่วยใดใดท่ีเกดิขึ้น 
(10) มีการแก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล 

จากเดิมระบุให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธาน เพื่อให้สะดวกในการด าเนินงาน จึงแก้ไขให้
รองอธิการบดีเป็นประธานแทน 

(11) ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตธนบุรี ให้ข้อมูลด้านการดูแล 
ความเรียบร้อยตามเส้นทางวิ่งว่าต้องใช้ก าลังคน ประมาณ 100 คน โดยจะจัดเจ้าหน้าท่ีหมุนเวียนตลอดเส้นทาง 

http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun/


รวมท้ังการปิดถนน กั้นรถในจุดทางแยก รวมท้ังจัดรถรับส่งผู้ป่วยและรถอ านวยแสงสว่างหน้าขบวน 1 คัน  
ติดบอลลูนไลท์ น าขบวนและปิดท้ายขบวน ยินดีให้การสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

(12) ท่ีประชุมมีการตั้งข้อสังเกตถ้อยค าในหนังสือตอบกลับจากส านักพระราชวัง เรื่อง พระราชทาน
ถ้วยรางวัล ข้อความว่า “ได้น าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานส าหรับการประกวดในครั้งนี้ เท่านั้น ” โดยค าว่า “การประกวด” อาจหมายความรวมถึง  
การแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ ด้วย อ้างอิงจากเนื้อหาในย่อหน้าแรก ความว่า “ตามท่ีมีหนังสือขอให้น า
ความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานถ้วยรางวัล จ านวน 5 ถ้วย 
ส าหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย การประกวด... และการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล 
บ้านสมเด็จ ฯ” จึงสรุปได้ว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานครบ 5 ถ้วย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอไป และ 
ได้เสนอแบบถ้วยรางวัลพร้อมข้อความท่ีจะจารึกท่ีถ้วยรางวัลพระราชทานไปพร้อมด้วยนั้นทางส านักพระราชวัง 
ไม่ขัดข้องเช่นกัน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าส่ังท่ี  3603/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ
ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 ในวันศุกร์ท่ี 16 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ  
ครั้งท่ี 1  จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการดังนี้ 

- จัดท าไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสะพานลอยบริเวณใกล้เคียง  
- ประชาสัมพันธ์ในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 2” โดยให้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึ้นกล่าวประชาสัมพันธ์บนเวที  
- ควรเปิดรับลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยด้วย 
- ควรประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังคณะและสาขาวิชา  
- ควรจัดเตรียมงานแถลงข่าว โดยเชิญส่ือมวลชนท้ังหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เข้าร่วม 

โดยจัดเตรียมตัวอย่างเส้ือ ถ้วยรางวัล และเหรียญท่ีระลึกให้พร้อม 
  (2) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายอ านวยการเส้นทางวิ่งฯ  

- จัดเตรียมท่ีจอดรถ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคาร 30 และอาคาร 24 
วัดประดิษฐาราม บริเวณถนนอิสรภาพ ช่วงท่ีไม่ได้ใช้วิ่ง บนฟุตบาทรอบวงเวียนใหญ่ และประสานขอท่ีจอดรถของ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอิสรภาพ  

- จัดเตรียมฝ่ายถ่ายรูป โดยประสานอาจารย์ให้ จัดนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
ฝึกประสบการณ์ และสามารถเปิดรับลงทะเบียนช่างถ่ายภาพอิสระท้ังมือสมัครเล่นและอาชีพ มาร่วมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายได้  



- ได้รับความอนุ เคราะห์จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)  
จัดเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดเส้นชัย  

(3) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายเทคนิค 
- ใหป้รับแก้ไขรายละเอียดของโครงการใหจ้ านวนผู้เข้าร่วมตรงกับในเว็บไซต์  
- การรับรางวัลต้องมีเอกสารรายงานตัวท่ีระบุตัวตนได้  
- ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับหมายเลข BIB ใหจั้ดท าให้ถูกต้องตามหลักสากล 
- ควรประสานขอความร่วมมือจากนักศึกษาประจ าจุด Check point โดยให้ส านักกิจการ

นักศึกษาประสานกับสาขาวิชาพละศึกษา  
- ควรเชิญทีมลูกโป่งรันเนอร์และจักรยานกู้ชีพอาสาเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน

ฝ่ายเทคนิคด้วย  
(4) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดหาผู้เข้าแข่งขัน  

- ควรมีทีมด าเนินการเชิงรุกไปประชาสัมพันธ์ยังสถานท่ีท่ีมีนักวิ่งจ านวนมาก เช่น งานวิ่ง
สวนสาธารณะ และสะพานพระรามแปด เป็นต้น  

- ใหเ้พิ่มถ้วยรางวัลประเภทแฟนซีและถ้วยรางวัลให้แก่ทีมท่ีส่งนักวิ่งจ านวนมากท่ีสุด 
(5) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายปฐมพยาบาล จะขอความร่วมมือจากชมรมสุริยะอาสาพยาบาล 

และ ขอรถพยาบาลด้วย รวมท้ังเชิญจักรยานกู้ชีพอาสาเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายปฐมพยาบาล 
(6) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม ควรให้ความส าคัญกับจุดแจกน้ าระหว่าง

เส้นทางโดยจัดเตรียมให้เพียงพอ และควรใช้แก้วพลาสติกใส่น้ าตามจุดแจกน้ า รวมทั้งคณะกรรมการควรร่วมกันติดต่อ
สปอนเซอร์จากเครือข่าย  

(7) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายทะเบียนและรับสมัคร ควรไปศึกษาดูงานวิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ก่อนท่ีจะถึงวันแจกเส้ือ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  5.2 การสนับสนุนโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
สรุปเร่ือง 
  นักศึกษาสาขาวิชานิ ติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บริจาคและช่วยเหลือสังคม รวมถึงสร้างภูมิความรู้ทางกฎหมายท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาสาขาวิชานิ ติศาสตร์   
โดยก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี 20 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านวังนางนวล หมู่ ท่ี 13  
บ้านต้นเกด ต าบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณหรือส่ิ งของ
ตามท่ีเห็นสมควร จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 และ
มีการแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับชุมชนด้วย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น 
บาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 
 
 



 5.3 ขออนุมัติงบประมาณส ารองจ่ายกิจกรรมเดิน – ว่ิง  การกุศล บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการ เดิน – วิ่ง  การกุศล  
บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 ในวันอาทิตย์ท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2562 นั้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณส ารองจ่ายกิจกรรมเดิน – วิ่ง  การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 
จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
   

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 300,000 บาท (สามแสน 
บาทถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณส ารองจ่ายกิจกรรมเดิน – วิ่ง  การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 
   

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 ในวันศุกร์ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
   
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


