
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9/2562 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ทองเอม  สุํนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
4. วําที่ร๎อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
6. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
10. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
11. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
11. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
14. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
15. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
16. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู๎ชํวยเลขานุการ 
17. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผํา  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
6. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  ติดภารกิจ 
7. นายไพศาล      วํองไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
8. ผู๎อ านวยการเขตธนบุรี      ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู๎น าเสนอวาระ 
2. นางสาวกรกาญจน์   อํุนบ๎าน   เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
4. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ๎าหน๎าที่การประชุม 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไมํมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให๎พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 โดยไมํมีการแก๎ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไมํมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได๎มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได๎น าเสนอมติที่ประชุมโดยยํอการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 เพ่ือรับทราบความก๎าวหน๎าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการได๎จัดท าสรุปรายรับ – รายจําย คณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแตํ 
วันที่ 17 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให๎ที่ประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ สรุปรายรับ – รายจําย คณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
2. อนุมัติ คําใช๎จํายจากงบประมาณคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นคําโลํประกาศ

เกียรติคุณที่ปรึกษากรรมการสํงเสริมฯ นายสุพล จุลใส จ านวน 2,500 บาท (สองพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 

4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 2 
สรุปเรื่อง 
  ส านักกิจการนักศึกษารํวมกับคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได๎จัดโครงการเดิน – วิ่ง 
การกุศล บ๎านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา มหาวิทยาลัยฯ จึงได๎ท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ๎านสมเด็จฯ ครั้งที่ 2 จึงน าเรียนคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ   



  ที่ประชุมได๎รับฟังการน าเสนอความก๎าวหน๎าของโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ๎านสมเด็จฯ ครั้งที่ 2 
แล๎ว มีการตั้งข๎อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได๎ดังนี้ 
  1. ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเปิดรับสมัครนอกสถานที่ด๎วย 

2. หากได๎หนังสือตอบรับถ๎วยพระราชทานจากส านักพระราชวังแล๎ว ควรเรํงประชาสัมพันธ์โดยเร็ว 
3. การประสานกับหนํวยงานราชการต๎องท าหนังสือถึงหนํวยงานด๎วย แล๎วประสานกับบุคคลที่

เกี่ยวข๎องอีกทาง 
4. ควรผลิตเสื้อและเหรียญให๎ทันเวลาและมีจ านวนเพียงพอกับผู๎สมัคร 
5. ดร.สมฤทธิ์ สนขาว รํวมกับรองสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนกล๎วยหอม จ านวน 5,000 ลูก 
6. ควรเพิ่มโลโก๎ของสปอนเซอร์ผู๎สนับสนุนบนเสื้อและบนป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัย 
7. ควรมีการมอบของรางวัลหรือให๎สํวนลดคําสมัครเพ่ือชักจูงใจให๎นักเรียนโรงเรียนสาธิตสมัครเข๎า

รํวมกิจกรรมการเดิน-วิ่ง  
8. ดร.ศิวาพร ศรีศักดิ์นันท์ สนับสนุนกระเป๋าเป้ยี่ห๎อ Jan sport จ านวน 20 ใบ เพ่ือเป็นของ

รางวัลแกนํักเรียนโรงเรียนสาธิตที่สมัครเดิน-วิ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 สรุปผลการด าเนินงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เพ่ือหาทุน
สนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง นั้น บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกลําวได๎
เสร็จสิ้นแล๎ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได๎สรุปผลการด าเนินงานแขํงขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ จึงน าเรียนให๎ที่ประชุม
คณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให๎ปรับแก๎ไขบัญชีให๎สมบูรณ์แล๎วน าเสนอท่ีประชุมคราวถัดไป 
 

  5.2 ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน รํวมกับกองทุนบุคลากรเกษียณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชด าเนินได๎จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ๎วย พลอเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห๎างสรรพสินค๎า เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สาขาปิ่นเกล๎า ชั้น 3 โดยมีวัตุประสงค์  
เพ่ือเป็นการหารายได๎เข๎าสมทบกองทุนบุคลากรเกษียณอายุของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน ชํวยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพ่ิมศักยภาพผู๎เรียน จึงน าเรียนให๎ที่ประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  9/2562  
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได๎ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2562  
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.2 การจัดโครงการศึกษาดงูานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได๎หารือถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแล๎ว
มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปไดด๎ังนี้ 

1. ควรส ารวจความต๎องการของคณะกรรมการฯ ถึงสถานท่ีการจัดโครงการศึกษาดูงานตํางประเทศ 
ได๎แกํ ประเทศเพ่ือนบ๎าน ประเทศเกาหลีใต๎ ซึ่งควรมีผู๎เข๎ารํวมร๎อยละ 80 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งต๎อง 
มีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นด๎วย และสถานที่การจัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ได๎แกํ จังหวัด
กระบี่ จังหวัดชุมพร เป็นต๎น 

2. ควรศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาอํูทองทวารวดีของมหาวิทยาลัยที่อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ด๎วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูํระหวํางการเตรียมด าเนินการโครงการบริการวิชาการ ได๎แกํ โครงการศาสตร์พระราชา
ตามแนวพระราชด าริ โครงการสมุนไพรโดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และโครงการผู๎สูงอายุ เป็นต๎น รวมทั้งการ
กํอสร๎างหอพักและหอประชุม ซึ่งก าลังอยูํระหวํางการด าเนินการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.3 การพัฒนาคลองหน้ามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ส านักงานเขตธนบุรีได๎ด าเนินงานโครงการพัฒนาคลองเพ่ือเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 โดยมหาวิทยาลัยสามารถประสานไปยังหัวหน๎าฝ่ายโยธาของเขตธนบุรี 
ได๎โดยตรง ซึ่งมหาวิทยาลัยยินดีเข๎ารํวมเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองสวยน้ าใสรํวมกับชุมชน
เชํนกัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อํุนบ๎าน  ผู๎บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

     ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 


