
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 7/2559 

วันอังคารที ่13 ธันวาคม พ.ศ.2559 

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

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.นางสาวณัฐวรรณ   นพวัฒน์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
15.นาย ฐานันดร       จูทิม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
16.นายณทภัต        ผาเลิศ   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
17.นายวัชศักดิ์    จันทรกูล  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  ติดภารกิจ 
2.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
3.นายดุสิต    ปิยะทัต   ติดภารกิจ 
4.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
5.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
6.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ  
7.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
8.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายสนั่น    ซิ้มสกุล   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
4.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
5.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 แนะน ากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้น านิสิตนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2559 
  ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระบุให้มีผู้น านิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย จึงขอแนะน ากรรมการจากผู้แทนนิสิตนักศึกษาพร้อมทั้งให้แต่ละท่าน
แนะน าตัว และแนะน าว่าที่ประชุมนี้เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย หากนิสิตนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือหรือมีความคิดเห็นก็แสดงได้อย่างเต็มที่ และไม่ควรขาด
ประชุมเพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ     
     

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่27 ตุลาคม 2559   
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559   
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  
  ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความ
ประสงค์ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการน าผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 ไป
ทอดถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่ า เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญกุศลแด่
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รวมยอดเงินท าบุญจ านวนหนึ่งล้านสี่แสนบาทโดยประมาณ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รวมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการของจงัหวัดราชบุรีมาร่วมพิธีด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 
 
 
 
 
 



4.2 ร่างก าหนดการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์   
(สมศักดิ์ อุปสโม)   

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่  5/2559 เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  
พ.ศ.2559 มีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา แด่ สมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) และได้ประสานก าหนดวันที่จะจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และมหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างก าหนดการพิธีถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ เรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์
ได้ที่ฝ่ายเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มียอดเงินคงเหลือ 536,571.42 บาท (ห้าแสน 
สามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 536,571.42 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 

  5.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้น านิสิต  ประจ าปี
การศึกษา 2559 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ด าเนินการเลือกผู้แทนนิสิต
นักศึกษา ในต าแหน่งของนายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต นายกองค์การบริหารนักศึกษา และ
ประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งรายชื่อผู้แทนนิสิตนักศึกษาที่ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้น านิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

5.3 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี   
พ.ศ.2559 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติ อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน 8,000 บาท เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นั้น 
ในการนี้  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมจ านวน 1,600 บาท เพ่ือใช้เป็น
ค่าลงทะเบียนร่วมประชุมฯ (เพ่ิมเติม) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา 
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559  
 



ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 8,000 บาท นั้น ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมจ านวน 6 คน ได้แก่ 1) ประธาน  
2) เลขานุการ 3) ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี 4) นายสมพงษ์ สุวรรณคู 5) พลโทอิสระ วัชรประทีป และ  
6) นายไพโรจน์ ศรศิลป์ ซึ่งงบประมาณตามที่ที่ประชุมอนุมัติไว้มีจ านวนไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม
จ านวน 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2559 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  งบประมาณ คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 1 ,600 บาท  
(หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2559 เพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 1/2560 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เพ่ือให้กรรมการฯ ทุกท่านมาร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยพร้อมเพรียงกัน 
  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.2 โครงการของมหาวิทยาลัยในช่วงเทอม 2 ปีการศึกษา 2559  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา น าเสนอที่ประชุมถึงการด าเนินการโครงการของมหาวิทยาลัย 

ในช่วงเทอม 2 ปีการศึกษา 2559 ขณะนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม ซึ่งก าหนดเปิดเทอมในวันที่ 19 ธันวาคม 
2559 โดยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนี้  

- ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกบูธอาหาร แจกพิมเสนและโบว์ส าหรับผู้ที่มาเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง  

- ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันปีใหม่ของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้ามีการท าบุญตักบาตร และงานเลี้ยงรับประทานอาหารในช่วงเย็น ณ อาคาร 1 ชั้น 4  

- ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาวิทยาลัยร่วมพิธีวาง 
พานพุ่มเป็นประจ าทุกปี ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7.00 น. และในช่วงเย็นร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณฯ โดยมหาวิทยาลัยจัดเตรียมนิสิตรับเสด็จ  

- ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา และมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การประกวดดนตรีไทย  
การประกวดวงโยธวาทิต การแข่งขันทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ซึ่งนิสิตนักศึกษา 
จะมีการจัดงานเดินเพ่ือสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ส าหรับงานวันคล้าย 
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในงานจะมีการจับของรางวัล จึงขออนุญาตที่ประชุม
พิจารณาของรางวัลส าหรับนิสิตนักศึกษาในงานดังกล่าว  

- วัน เสาร์ที่  21 มกราคม มหาวิทยาลัยได้มีการจัดพิธี  “ท าบุญครบ 100 วัน สตมวาร  
การสวรรคต” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการท าบุญ 
ตักบาตรนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งมีการแปรอักษรและการบรรเลงดนตรีเทิดพระเกียรติ  

และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องในวันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ 
ไดจ้ัดอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



จึงขอน าเรียนคณะกรรมการฯเพื่อทราบการด าเนินงานมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวนมากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ จึงขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า เริ่มตั้งแต่วันที่  14 ตุลาคม 2559 
มหาวิทยาลัยมีการท าพิธีถวายความอาลัย ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมีทั้งอาจารย์  บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมพิธี
จ านวนมาก และนอกจากนี้ นิสิตได้ไปช่วยงานที่สนามหลวงเป็นประจ าทุกอาทิตย์ รวมถึงคณะ หน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนเป็นระยะ และเมื่อครบ 50 วัน มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีปฏิญาณตน และแปรอักษร  
เป็นต้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส านักพระราชวังได้เปิดให้หน่วยงานจอง
ก าหนดการเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าหนังสือ 
จองไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการรอการตอบกลับ หากมีก าหนดชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนของรางวัลงาน
เดินวิ่งเหมือนทุกปี จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) เพ่ือสนับสนุนของรางวัลในงานเดินเพ่ือสุขภาพ ในวันที่ 14 มกราคม 2560   
 
เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


