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ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดรับกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีก าหนดหน้าท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไว้ดังน้ี 1) ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 3) ส่งเสริมให้มี
ทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มี โอกาส ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และ 
4) ส่ง เสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับประชาชน

ฝ่ายเลขานุการจึงได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2561 ถึง 
2564 อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีต่อไป

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ ในฐานะ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ถึง 2564 ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี               
ในต าแหน่งประธานกรรมการฯ ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2561 ในวันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะท่ีปรึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 
2547  มาตรา 26 ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนบังเกิดผลดีท่ีเป็นรูปธรรมต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของ
คณะกรรมการและคณะท่ีปรึกษาทุกท่าน ท้ังด้านทุนทรัพย์ ข้อคิดเห็น               
ในการอุทิศตนเพื่อวัตถุประสงค์ของงานอย่างเต็มก าลังและมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาด้วยดีตลอดมา จนเป็นส่วนหน่ึงของความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมของมหาวิทยาลัย ขอคุณความดีน้ีจงเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคม
และแวดวงการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์)
ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ค ำน ำ 2
สำรจำกประธำนกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวิทยำลัย 3
สำรบัญ 4

รำยชื่อคณะกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจ้ำพระยำ 5
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสง่เสรมิกิจกำรมหำวิทยำลัย 9
สถิติเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรสง่เสรมิกจิกำรมหำวิทยำลัย 11
ประมวลภำพกิจกรรมคณะกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวิทยำลัยในรอบปี 18 

พ.ศ. 2561-2564
1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 19

แก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
2) ด้านการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนา 30

การจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน
3) ด้านการส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน 32

ทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุน
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

4) ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพ 40
และการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน

ภำคผนวก 50
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ
ประธำนกรรมกำร

นำยไพโรจน์  ศรศิลป์
รองประธำนกรรมกำร

นำยอิศรำกรณ์ สุวรรณทิพย์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยอภิชำติ โรจน์สรำญรมย์  
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ร.อ.สุพจน์  สุดประเสริฐ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจปัญญำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ปรัชญำ มหำวินิจฉัยมนตรี
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นรำวัลย์ สุรังค์สุริยกุล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

พลโทอิสระ  วัชรประทีป  
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยไพศำล  ว่องไวกลยุทธ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
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ดร.ศิวำพร  ศรีศักดินันท์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยสมบัติ  ปรีชำชำญพำณิชย์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่ำท่ีร้อยตรีกำนต์  เหมสมิติ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมฤทธิ์  สนขำว
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยสน่ัน  ซิ้มสกุล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยวิทยำ  พิบูลยส์วัสดิ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำงสำวกนกวรรณ เอ่ียมลิ้ม
ผู้อ ำนวยกำรเขตธนบุรี

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิโดยต ำแหน่ง

นำยจรูญ  มีธนำถำวร  
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.อ.ภูวศิษฏ์ิ วังแก้ว
ผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจนครบำลบำงยี่เรือ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิโดยต ำแหน่ง

นำยอภิชำติ ไชยปรมัตถ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
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นำยปณิธำน  ปำนสกุล
นำยกองค์กำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

กรรมกำรโดยต ำแหน่ง

นำยนรำธิป  สุดใจ
ประธำนสภำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

กรรมกำรโดยต ำแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว
เลขำนุกำร

รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำยอิทธิพัทธ์  จิรำพงษ์
นำยกองค์กำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

กรรมกำรโดยต ำแหน่ง

นำยธีรวุฒิ  แดงอรุณ
นำยกองค์กำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563

กรรมกำรโดยต ำแหน่ง

นำงสำวธนภรณ์  เปรมทอง
ประธำนสภำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562-2563

กรรมกำรโดยต ำแหน่ง
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หน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการ
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์             
ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 

4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับประชาชน
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สถิติเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
จ ำนวนระเบียบวำระกำรประชุมในปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม
รวมทั้งหมด 107 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 9 เรื่อง

 วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มีทั้งหมด 25 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง 
 วาระสืบเนื่อง มีทั้งหมด 12 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 1 เรื่อง 
 วาระเพื่อทราบ มีทั้งหมด 29 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง 
 วาระเพื่อพิจารณา มีทั้งหมด 25 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง 
 วาระอื่นๆ มีทั้งหมด 16 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 1 เรื่อง

ครั้งท่ี
ประธำนแจ้ง

ท่ีประชุมทรำบ
สืบเน่ือง เพ่ือทรำบ เพ่ือพิจำรณำ เรื่องอื่นๆ

รวมวำระ
กำรประชุม

1/2561 1 - 2 2 1 6
2/2561 3 1 2 2 1 9
3/2561 1 1 1 4 2 9
4/2561 1 2 2 2 3 10
5/2561 3 5 2 3 3 16
6/2561 1 1 4 2 1 9
7/2561 5 1 5 2 1 14
8/2561 6 - 4 2 2 14
9/2561 3 1 4 3 1 12

10/2561 1 - 3 1 1 6
วิสำมัญ 1/2561 - - - 2 - 2

รวมท้ังหมด 25 12 29 25 16 107
เฉลี่ย/เร่ือง 2.27 1.09 2.63 2.27 1.45 9.72

12                                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564



สถิติเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
จ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุม

ในปี พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561) มีกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ครั้งละประมาณ 18 คน จาก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.23

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีทั้งหมด 21 คน เฉลี่ยเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 16 คน 
 กรรมการโดยต าแหน่ง มีทั้งหมด 2 คน เฉลี่ยเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 2 คน

ครั้งท่ี
กรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(21 คน)

กรรมกำร
โดยต ำแหน่ง 

(จ ำนวน 2 คน)

รวม 
(26 คน)

จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 
คิดเป็นร้อยละ

1/2561 18 2 21 91.30

2/2561 15 2 17 73.91

3/2561 16 2 18 78.26

4/2561 19 2 21 91.30

5/2561 16 2 18 78.26

6/2561 16 2 18 78.26

7/2561 18 2 20 86.95

8/2561 16 2 18 78.26

9/2561 14 2 16 69.56

10/2561 16 2 18 78.26

วิสำมัญ 1/2561 15 2 17 73.91

รวม 179 22 203 80.23
เฉลี่ย/คน 16.27 2 18.45 80.23

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2564 13                 



คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม
รวมทั้งหมด 95 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 10 เรื่อง

 วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มีทั้งหมด 25 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง 
 วาระสืบเนื่อง มีทั้งหมด 7 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 0.7 เรื่อง 
 วาระเพื่อทราบ มีทั้งหมด 30 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 3 เรื่อง 
 วาระเพื่อพิจารณา มีทั้งหมด 21 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง 
 วาระอื่นๆ มีทั้งหมด 12 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 1 เรื่อง

ครั้งท่ี
ประธำนแจ้ง

ท่ีประชุมทรำบ
สืบเน่ือง เพ่ือทรำบ เพ่ือพิจำรณำ เรื่องอื่นๆ

รวมวำระ
กำรประชุม

1/2562 3 - 2 3 1 9
2/2562 1 1 2 5 2 11
3/2562 4 1 4 4 1 14
4/2562 6 1 5 3 1 16
5/2562 5 1 5 1 3 15
6/2562 2 1 3 1 1 8
7/2562 1 1 3 1 2 8
8/2562 3 1 3 1 - 8
9/256๒ - - 3 2 1 6

รวมท้ังหมด 25 7 30 21 12 95
เฉลี่ย/เรื่อง 2.78 0.78 3.33 2.33 1.33 10.55

สถิติเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
จ ำนวนระเบียบวำระกำรประชุมในปี พ.ศ. 2562

14                                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564



การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 – 9/2562 (มกราคม  - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562) มีกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ครั้งละประมาณ 15 คน จาก 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.63

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ มีทั้งหมด 21 คน เฉลี่ยเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 13 คน 
 กรรมการโดยต าแหน่ง มีทั้งหมด 2 คน เฉลี่ยเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 2 คน

ครั้งท่ี
กรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(21 คน)

กรรมกำร
โดยต ำแหน่ง 

(จ ำนวน 2 คน)

รวม 
(23 คน)

จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 
คิดเป็นร้อยละ

1/2562 15 2 17 73.91
2/2562 12 2 14 60.86
3/2562 17 2 19 82.60
4/2562 14 2 16 69.56
5/2562 13 2 15 65.21
6/2562 10 2 12 52.17
7/2562 16 2 18 78.26
8/2562 12 2 14 60.86
9/2562 13 2 15 65.21

รวม 122 18 140 67.63
เฉลี่ย/คน 13.56 2 15.55 67.63

สถิติเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
จ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุม

ในปี พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2564 15                 



สถิติเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
จ ำนวนระเบียบวำระกำรประชุมในปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม
รวมทั้งหมด 66 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 9 เรื่อง

 วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มีทั้งหมด 14 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง 
 วาระสืบเนื่อง มีทั้งหมด 8 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 1 เรื่อง 
 วาระเพื่อทราบ มีทั้งหมด 21 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 3 เรื่อง 
 วาระเพื่อพิจารณา มีทั้งหมด 15 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง 
 วาระอื่นๆ มีทั้งหมด 11 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง

ครั้งท่ี
ประธำนแจ้ง

ท่ีประชุมทรำบ
สืบเน่ือง เพ่ือทรำบ เพ่ือพิจำรณำ เรื่องอื่นๆ

รวมวำระ
กำรประชุม

1/2563 2 2 3 2 1 9
2/2563 2 2 3 2 3 10
3/2563 2 1 3 1 1 8
4/2563 1 - 3 1 1 6
5/2563 3 2 2 2 1 10
6/2563 - 1 3 2 3 9
7/2563 4 - 4 5 1 14

รวมท้ังหมด 14 8 21 15 11 66
เฉลี่ย/เร่ือง 2 1 3 2 2 9

16                                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564



สถิติเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
จ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุม

ในปี พ.ศ. 2563

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 –7/2563 (มกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563) มีกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ครั้งละประมาณ 18 คน จาก 23 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 77.63

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีทั้งหมด 21 คน เฉลี่ยเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 16 คน 
 กรรมการโดยต าแหน่ง มีทั้งหมด 2 คน เฉลี่ยเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 2 คน

ครั้งท่ี
กรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(21 คน)

กรรมกำร
โดยต ำแหน่ง 

(จ ำนวน 2 คน)

รวม 
(23 คน)

จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 
คิดเป็นร้อยละ

1/2563 13 2 15 65.21
2/2563 14 2 16 69.56
3/2563 16 2 18 78.26
4/2563 18 2 20 86.95
5/2563 18 2 20 86.95
6/2563 15 2 17 73.91
7/2563 17 2 19 82.60

รวม 111 14 125 77.63
เฉลี่ย/คน 16 2 18 77.63

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2564 17                 



18                                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินการ จัดท ำป้ำยชื่อมหำวิทยำลัย 
สนับสนุนงบประมาณ โดย นำยอภิชำติ ไชยปรมัตถ์

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2564 19                 



สนับสนุนงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 2” จ านวน 
10 โต๊ะ รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดย นำยไพโรจน์ ศรศิลป์ และนำยวิทยำ พิบูลสวัสดิ์ 
ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่ำดีเด่นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รวมท้ังนำยอภิชำติ
ไชยปรมัตถ์ ท่ีได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณผู้มอุีปกำระคุณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในงานคืน
สู่เหย้าศิษย์เก่า“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

20                                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564



การเข้าร่วมกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2564 21                 



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมพิธีถวำยปริญญำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระธรรมวุฒำจำรย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)                         
เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ณ ศาลาอ านวยสุข วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ าเภอเมือง               
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

22 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เข้ำเฝ้ำ ฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม                      
บรมรำชกุมำรีทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – ว่ิง การกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานฯ จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 
2562 เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2564 23                 



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมงำนเลี้ยง
สังสรรค์ตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทยส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมงำนเลี้ยง
สังสรรค์ตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทยส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564

24                                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2564 25                 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เดิน–ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งท่ี 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผู้สมัครเข้าร่วมประมาณ 4,300 คน สรุปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จ านวน
ประมาณ 1,238,000บาท ซึ่งได้มีการจัดสรรโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 1) น าเงินจ านวน 1,000,000บาท เข้ากองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) น าเงินจ านวน 200,000บาท ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 3” ปีกำรศึกษำ 2562 จ านวน           
2 โต๊ะ รวมเป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดย ว่ำท่ีร้อยตรีกำนต์ เหมสมิติ ท่ีได้รับ
กำรเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่ำดีเด่นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3” ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563            
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบโล่แก่คณำจำรย์ของ                   
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ท่ีดูแลและสนับสนุนให้นักศึกษำในสำขำวิชำได้รับกำร
คัดเลือกให้บรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย และมอบเครื่องหมายข้าราชการครูแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 32 คน
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบโล่แก่นำงสำวสุภำวดี 
วรรณสิงห์ และนำงสำวสิริพร ไพปัญญำ นักศึกษำสำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ
ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท และ             
โล่เกียรติยศ ณ สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน สุมหัวคอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 “ตัวซน”           
เพื่อใช้เป็นค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟ จ านวน 10,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีต
ศิลป์ไทย” ของภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จ านวน 10,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณในกำรจัดท ำเจลแอลกอฮอล์ของสำขำวิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 10,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณสโมสรฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการเข้าร่วมการจัด             
กำรแข่งขันฟุตบอลโกแฮรล์ีกอุดมศึกษำหญิงแห่งประเทศไทย จ านวน 10,000 บาท



ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม                  
กิจกำรมหำวิทยำลัยท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 6 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ นำยไพโรจน์ ศรศิลป์ 
นำยจรูญ มีธนำถำวร และนำยอิศรำกรณ์ สุวรรณทิพย์
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มอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมฯ นายสุพล จุลใส เนื่องจากได้รับเลือกให้เป็น
สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง กัญชำรักษำโรคได้จริงหรือ โดยได้เรียนเชิญ ดร.สุเทพ  
สุวรรณเกต ประธำนนักวิชำกำรคณะ 8 สภำนักวิชำกำรสมัชชำมวลชนเพ่ือควำมมั่นคงภำยในกอง
อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และอำจำรย์ประทีป ตั้งสหไมตรี วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ร่วมกิจกรรม “มหกรรมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น”
ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ
น าเสนอผลผลิตของการด าเนินการโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณในปี 2563 ประกอบด้วยนิทรรศการ 6 บูท ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) พัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสังคม 3) ช่ืนชมศิลปะและวัฒนธรรม 4) สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
5) รวมพลังนักศึกษาสู่ท้องถ่ิน และ 6) น าศาสตร์และศิลป์สู่ชุมชน

จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ควำมรักกับสุขภำพ โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.จันทร์วิภำ ดิลกสัมพันธ์ วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 
พ.ศ. 2563ฃ



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดกำรแข่งขันชกมวยกำรกุศล “ศึกเพชรหนุ่มน้อย”                  
ณ สนามมวยลุมพินี เวลา 18.00 น. ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมียอดรายได้จากการขายบัตร
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จ านวน 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
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การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 1“กรุงเทพ–กรุงธน เชื่อมสองแผ่นดิน” ในวันอาทิตย์ที่ 
13 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธำนเปิดงำน ร่วมกับ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พร้อมองค์กรภำคีสนับสนุนกำรจัดงำน คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำศิษย์เก่ำ - ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจเข้ำร่วมเดิน –วิ่งเป็นจ ำนวนมำก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีผู้สมัครเข้าร่วมประมาณ 4,071 คน และน าเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 1,000,000 
บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) มอบให้มหาวิทยาลัยน าไปจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เดิน–ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 ในงานวันคล้าย           
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในกำรแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง
นำนำชำติระดับเอเชีย The 13th Cheerleading Asia International Open Championships & 
The 6th ASIAN Junior Cheerleading Championships 2019 ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
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นายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ์ ได้มอบเงินจ านวน 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ไว้เป็นทุนกองกลาง
คณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัย และนายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ์ มอบเงิน
เพิ่มอีกจ านวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน)  สนับสนุน
นักศึกษาโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ 
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ                 
ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  10–23
มิถุนายน พ.ศ.2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24
มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ ในการน้ีส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอความ
อนุเคราะห์เงินสนับสนุนการไปเรียนร่วมดังกล่าว ให้แก่
นักศึกษาที่มีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ 
CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุด จ านวน 4 คน        
คนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการอบรม
ภาษาอังกฤษ ณ Phoenix Academy, Perth  เครือรัฐ
ออสเตรเลีย     

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สนับสนุนนักศึกษาโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิ ต ร ภ า พ  “เ รี ย น ร่ ว มภ า ษ า แ ล ะวั ฒ น ธ ร รม ” 
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 คน รวม 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่    
16  - 29 มิถุ นายน พ .ศ .  2562 ณ Phoenix 
Academy, เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย
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การจัดท าป้ายช่ือมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณ โดย นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์

คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณโครงกำรพ่ีแบ่งปันให้น้อง ครั้งท่ี 30
จัดโดยชมรมปัญญาชนคนสร้างฝันร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่  4 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ                
เนื่องในวาระพระชนมายุครบ 64 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบให้ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 
ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลของสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการแข่งขันไทยแลนด์ 
อเมเจอร์ลีก ฤดูกาล 2561

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับ              
การจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อม จ านวน 7,368 บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) แก่ทีมฟุตซอล
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน                  
ของมหาวิทยาลัย ชงโคเกมส์ 2019 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 และรายการแข่งขันอื่นๆ  
ในเขตอ าเภออู่ทอง หรืออ าเภอใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา และการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดกำรแข่งขันโบว์ลิ่ง              
กำรกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน โดยมียอดรายได้จาก             
การจ าหน่ายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จ านวน 583,601 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อย               
หนึ่งบาทถ้วน)
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมบริจาคเงินสมบทจัดตั้ง
กองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
เพื่อสนับสนุนโครงกำรค่ำยตรำชูสู่ชุมชน ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ โรงเรียนบ้านวังนางนวล หมู่ที่ 13 บ้านต้นเกด ต าบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงกำรเทศน์มหำชำติทรงเครื่อง 
“๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน” ในกัณฑ์                 
ทานกันฑ์ รวมยอดท าบุญ จ านวน 60,500 บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน            
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อการจัดหางบประมาณบูรณะอาคารประยูรวงศ์ของ    
วัดบปุผารามวรวิหาร ซึ่งเป็นอาคารเก่าสมยัรชักาลที่ ๕ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ กิจกรรมจัดข้ึนระหว่างวันที่ 
๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดบุปผารามวรวิหาร
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมท าบุญถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัร่วมท าบุญถวายเทยีนจ าน าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน)



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมมหกรรมกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรมระดับชำติ และนำนำชำติฝ่ังธนบุรี ครั้งท่ี 1 จัดโดยสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ ยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562
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44                                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำประจ ำป ีพ.ศ. 2561 – 2564

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมพิธีเปิดป้ำย"โครงกำร
ควำมร่วมมือกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ" เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ 
เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารไทย - จีน คณาจารย์ และนักศึกษาไทย - จีน เข้าร่วมงาน                   
ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
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สนับสนุนโครงกำรโบว์ลิ่งกำรกุศล เพ่ือกำรศึกษำบุตรธิดำของชมรมช่ำงภำพกำรเมือง ครั้งท่ี 10                     
ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ช้ัน 3 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ปิ่นเกล้า 
จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

การสนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนพระรำชทำนช่วยเหลือกำรศึกษำเด็ก
ยำกจน ในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ" เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน               
ที่เรียนดีแต่ยากจน ได้ศึกษาในระดับสูงสุด โดยน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาส 
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ BLU–O Rhythm & Bowl
ช้ัน 5 สยามพารากอน จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมพิธีงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวันที่ ๑9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ อนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
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คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารว่มมือกบัส านักงานเขตธนบุรี
ด าเนินการโครงกำรรอยยิ้มจำกใจคลองน้ ำใสสมเด็จเจ้ำพระยำ “Community Care Canal Somdet
CHAOpraya” โครงการดังกล่าวจัดท าข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกัน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ าเน่าเสีย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และ
ร่วมรับประโยชน์ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการปรับปรุงคลองและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ าเน่าเสีย และการรุกล้ าพื้นที่
สาธารณะบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณริม
คลองสมเด็จเจ้าพระยาให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยและมีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ และเพื่อสร้าง 
Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกัน (Public Space) เป็นพื้นที่
ของทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน โดยอนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย             
เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง 
เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal 
somdet CHAOpraya (CCCC)” จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมงำนมุทิตำจิต “เกษียณศรี
ฤดีเกษม” แด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 ในวันพุธที่ 23 
กันยายน พ.ศ. 2563 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 9,000 บาท
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมท ำบุญทอดกฐินสำมัคคี 
สมทบสร้ำงกุฏิสงฆ์วัดบำงไส้ไก่ จ านวน 10,000 บาท
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พระราชบัญญัติ  
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา 
 

โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" 
มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา 3 ใหยกเลิก พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
มาตรา 4 ใหสถาบันราชภัฏท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี

ฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภฏัตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหเรียกช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏตามช่ือของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายช่ือทาย

พระราชบัญญัตินี้ 



 
(13) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ 

อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
 

มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหน่ึง ตลอดจนการประชุมของ
สภาคณาจารยและขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 24 สภาคณาจารยและขาราชการมหีนาท่ี ดังนี ้
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพฒันามหาวิทยาลัยตอ

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
(2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย และขาราชการในการ

ปฏิบัติหนาท่ี ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
(3) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบด ีหรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพือ่พจิารณากจิกรรมของมหาวทิยาลัย และนําเสนอ

ความคิดเหน็ตอสภามหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหนาท่ีของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการและการ

ดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการ
ดําเนินการทางวินยั 
 

มาตรา 25 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจาํนวนหน่ึงซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการศึกษา 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การ
บริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 



 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนนิงานของคณะกรรมการ ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 26 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาท่ี ดังนี ้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนว

ทางการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 
(3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนกัศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษา ให

มหาวิทยาลัยอันเปนการสนบัสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(4) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ

ประชาชน 
 

มาตรา 27 ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบด ีหรือจะมีท้ังรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได 
 

มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 29 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซ่ึงตองคํานงึถึงหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย และเปนท่ียอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถ่ินท่ีมี
สวนเกีย่วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

(2) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเร่ืองการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลในทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
 
 



 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2560 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่ งเสริมกิ จการมหาวิทยาลั ย                       
ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม          
ครั้งที่11/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียก ว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  “อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  “ประธานสภานัก ศึกษา” หมายความ ว่า ประธานสภานัก ศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฎ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “นายกองค์การนัก ศึกษา” หมายความว่า นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 



  ข้อ  ๕ ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน                
ยี่สิบสามคน ประกอบด้วย 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนยี่สิบคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก             

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ              
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการกีฬา ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง
จากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง   

 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา  
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง โดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ

กรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน  

ข้อ ๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ มีคุณสมบัต ิดังนี้ 
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
(๒) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  (๓) มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
  (๕) ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๗ การได้มาซึ่งประธานกรรมการตามข้อ ๕ (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ              
สรรหา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสรรหา 
(๒) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเลือกกันเอง จ านวน

สองคน  
(๓) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเลือกกันเอง จ านวนสองคน  
(๔) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จ านวนสามคน  
ให้รองอธิการบดีซึ่งไม่ใช่กรรมการสรรหาตาม (๒) เป็นเลขานุการ 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง และการสรรหาประธานกรรมการ ให้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่ประธานกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระ หรือหลังจากประธานกรรมการพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระภายในเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี 

 

 

 



ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๖ จ านวนไม่เกินสามคน แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายช่ือตามล าดับอักษร พร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียด                 
ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจออกประกาศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕(๒) และข้อ ๖ 
จ านวนยี่สิบคน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแ ต่วันที่                     
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปีนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม                    
ข้อ ๕(๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) สภามหาวิทยาลัยถอดถอนเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  

  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๖) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๕ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระ                    
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนก็ได้ 
  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระแต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่                       
ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
  ในกรณีที่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ             
แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว 

  ข้อ ๑๑  ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง และให้
ประธานกรรมการเสนอผลการประชุมให้อธิการบดีทราบด้วย  
 
 
 
 



การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า      
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณี        
ที่เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง       
ลงช่ือให้มีการเรียกประชุมได้  

ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ           
ในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ ได้รับแต่งตั้งและท าหน้าที่อยู่ก่อน                
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ข้ึนใหม่ตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๕ (๓) ได้แก่ ประธานสภานักศึกษาหรือนายกองค์การนักศึกษามีผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวมากกว่าต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และให้นายกองค์การนักศึกษา          
ภาคปกติท าหน้าที่กรรมการตามข้อ ๕ (๓) 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
หรือกรณีไม่มีบทบัญญัติใดที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดมีีอ านาจตีความและวินิจฉัย  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 
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