
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 2/2561 

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.สวรส       เสริมพรวิวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์     เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายมนัส     ประจวบจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
17. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
ผู้ไม่มาประชุม 
1. พ.ต.อ.พิสิฐชัย     ถิ่นขนอม  ติดราชการ   
2. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
3. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  ติดภารกิจ 
4. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ  
5. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
6. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ  
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา  ช่ืนวัฒนา  ผู้น าเสนอ 
2.นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมเป็นคร้ังแรกแนะน าตัว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก พร้อมท้ังเชิญแนะน าตัวพอสังเขป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     

  1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน น าเสนอท่ีประชุมว่า มูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดย
คณะกรรมการรางวัลไทย ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารงาน สามารถน าพาองค์กร
ขับเคล่ือนและประสบผลส าเร็จได้อย่างเป็นท่ีประจักษ์ สร้างผลประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบายพร้อมท้ังมีการ  
ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยปีนี้คณะกรรมการรางวัลไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักบริหาร
ดีเด่นแห่งป”ี พุทธศักราช 2561  

ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์ น าเสนอท่ีประชุมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 
จึงได้เสนอไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
ถือเป็นจุดเด่นและสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน น าเสนอท่ีประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ก าหนดขึ้นในระหว่างวันท่ี 10 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต เมื่อทราบรายละเอียดแล้วจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2561 และมีการแก้ไขในรายช่ือผู้มาประชุม ล าดับท่ี 18 
“พ.ต.ท.” แก้ไขเป็น “พ.ต.อ.” และ ล าดับท่ี 20 “นางสาวเภศินี” แก้ไขเป็น “นางสาวเกศินี” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน น าเสนอท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสามารถ
เสนอรายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการเพิ่มเติม โดยจัดท าข้อมูลประวัติส่งไปยังฝ่ายเลขานุการ ภายในเดือนเมษายน  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการแต่งต้ังโดยอธิการบดี เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่จ าเป็นต้อง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
 



มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2561 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม  
พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 การน าเสนอผลงานวิจัย เร่ือง “การพัฒนาแผ่นมาร์คหน้าชะลอวัยจากใยไหมทองผสม 
สารสกัดโปรติโอไกลเคนจากกระดูกอ่อนของปลาสลิด” 
สรุปเร่ือง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท างานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแผ่นมาร์คหน้าชะลอ
วัยจากใยไหมทองผสมสารสกัดโปรติโอไกลเคนจากกระดูกอ่อนของปลาสลิด” โดยใช้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารของโรงพยาบาลกรุงเทพ 
และได้รับเชิญให้ไปน าเสนอผลงานวิจัย ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ  

เพื่อการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอขอทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่อจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 500,000 บาท แต่ได้รับการสนับสนุนเพียง 300,000 บาท 
ท าให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานวิจัยดังกล่าว จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2561 วันอังคารท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 26 ได้ก าหนดหน้าท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกัน 

พิจารณาหาแนวทางในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันอังคารท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561  
 



การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 25 47 แล้ว  
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  (1) ควรด าเนินการจัดกิจกรรมการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อย่างหลากหลาย อย่างน้ อยปีละ 1  กิจกรรม  โดยเน้นความมี ส่วนร่วมและทุนทรัพย์ ท่ี จะได้รับ  เช่น  
การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การจัดแข่งขันมวย การจัดแข่งขันโบว์ล่ิง การจัดแข่งขันกอล์ฟ การจัดเดิน-วิ่งการกุศล 
กิจกรรมปั่นจักรยาน เป็นต้น โดยมอบหมายให้กรรมการท่ีมีประสบการณ์รวบรวมข้อมูลในการด าเนินการเพื่อน าไป
พิจารณาให้การประชุมคราวถัดไป 
  (2) มหาวิทยาลัยควรรักษามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและต้ังเป้าหมายให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ซึ่งปัจจัยท่ีส าคัญคืออาจารย์ผู้สอนท่ีมีศักยภาพ โดยอาจจ้างอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถตรงกับสาขาวิชาท่ีต้องการพัฒนา และคณะกรรมการสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ดังนี้ ค่าตอบแทน
เพิ่มเติมส าหรับจ้างอาจารย์ภายนอก การสนับสนุนทุนส าหรับการท าวิจัย หรือเงินรางวัลส าหรับอาจารย์ท่ีได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เป็นต้น 

(3) โรงอาหารมหาวิทยาลัยควรเปิดธรรมะของพุทธทาสเป็นการปลูกฝังแนวคิดตามหลักพุทธ
ศาสนาเพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังและน าคติข้อคิดไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
  (4) ควรวางแผนก าหนดเป้าหมาย ขั้นตอน และรายละเอียดกิจกรรมในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบ 3 ปี โดยจัดท าในรูปแบบตารางกิจกรรม ก าหนดงบประมาณในการด าเนินการ แล้วจึงหา
ผู้สนับสนุนแล้วท าการประชาสัมพันธ์ตามล าดับ 
  (5) เรื่องป้ายมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ทันที แต่การขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์มี
ขั้นตอนท่ียุ่งยากพอสมควร  
  (6) สามารถประสานไปยังหน่วยงานเอกชนภายนอกในการจัดหาทุนการศึกษาและการรับนักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  (7) มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมระดมนักศึกษาท าความสะอาดคลองบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับส านักงานเขตธนบุรีและจิตอาสาจากชุมชนใกล้เคียง และส่ิงส าคัญคือการปลูกฝังวินัยการท้ิงขยะของ
ประชาชน  
  (8) ควรน าคณะกรรมการไปชมอาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทราบบรรยากาศของการเรียน 
การสอน และหาแนวทางให้การส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้ 
  (9) ควรจัดท าป้ายส่ือการสอนภาษาอังกฤษติดบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างภูมิความรู้
ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา    
   

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายกรรมการท่ีมี
ประสบการณ์จัดกิจกรรมระดมทุน ได้แก่ การจัดแข่งขันมวย การจัดแข่งขันโบว์ล่ิง การจัดแข่งขันกอล์ฟ และการ
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการด าเนินการเพื่อน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
 

  5.2 โครงการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” 
สรุปเร่ือง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับวัดบุปผารามวรวิหารได้ก าหนดจัดโครงการเทศน์
มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน”  
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้ส าเร็จ



ราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อการจัดหางบประมาณบูรณะอาคารประยูรวงศ์
ของวัดบุปผารามวรวิหาร ซึ่งเป็นอาคารเก่าสมัยรัชกาลท่ี ๕ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ โดยก าหนดจัดโครงการระหว่าง
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดบุปผารามวรวิหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ  
ในโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน” ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันอังคารท่ี 10 เมษายน  
พ.ศ.2561  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเจ้าภาพ และขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน
ร่วมสมทบทุนให้การประชุมคราวถัดไป  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 ในวันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เวลา 11.30 น. เพื่อร่วมรับประทานอาหาร และนั่งรถเยี่ยมชมอาคารรอบ
มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


