
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 6 อาคาร 11 

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. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
9. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
15. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
16. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
18. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
3. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
4. ผู้อ านวยการเขตธนุบรี      ติดราชการ 
5. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  ติดภารกิจ 
6. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ติดราชการ 
8. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 

 
 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น และเชิญรับชมมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี คร้ังที่ 1  
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ กล่าวเชิญกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน
ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชงโค ช้ัน 1 อาคาร 11 และเชิญรับชมมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติฝ่ังธนบุรี ครั้งท่ี 1 ณ สนามฟุตบอล โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
มาเปิดงานและร่วมชมการแสดงดังกล่าว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว กล่าวเพิ่มเติมว่า มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติฝ่ังธนบุรี ครั้งท่ี 1 จัดโดยสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายน า 
คณะนักแสดงจากต่างประเทศมาร่วมแสดง ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ 
และงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันท่ี 13 – 19 มกราคม 
พ.ศ.2562  

  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชู เกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม พ.ศ.2562 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ น าเสนอท่ีประชุมถึงกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ 
และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันท่ี 13 – 19 
มกราคม พ.ศ.2562 และเชิญกรรมการทุกท่านร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ในวันเสาร์ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ น าเสนอท่ีประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และจะมีการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 1/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2562 แล้วจึงจะน าผลการพิจารณาเลือกมาน าเรียนท่ีประชุม
เพื่อทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.4 ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

 อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง 
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 ซึ่งผลการท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับความช่ืนชมอย่างยิ่ง และกล่าวช่ืนชม
คณะกรรมการและผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  



มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพุธท่ี 19 ธันวาคม 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันอาทิตยท่ี์ 23 ธันวาคม 2561 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 และรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2561 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม  
พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2561 ยอดเงินคงเหลือ 30,985.27 (สามหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาท
ยี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการเดิน – 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 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเดิน – 
วิ่ง  การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2562 
 

 



การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) เห็นสมควรให้มอบเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้มหาวิทยาลัยน าไป
จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 ในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันเสาร์ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้ประธานหารือร่วมกับ
อธิการบดีเพื่อความชัดเจนของการจัดต้ังและการจัดการกองทุนดังกล่าว 

(2) เนื่องจากจ านวนเงินในบัญชียังไม่คงท่ี จึงควรจัดท ารายละเอียดบัญชีให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อ
น าเสนอในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
   

5.2 การเปิดบัญชีเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ น าเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีคุณอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ 
อนุเคราะห์จัดท าเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จ านวน 30,000 องค์ จึงควรเปิดบัญชี
แยกออกจากบัญชีคณะกรรมการฯ เพื่อการท าบัญชีท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และขอใช้บัญชีเป็นช่ือบุคคล จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

5.3 ขออนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเลี้ยงอาหารกลางวัน 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัส ด์ิ  น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมั ติ งบประมาณ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเล้ียงอาหารกลางวัน ในการประชุมทุกครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเล้ียงอาหารกลางวัน ในการประชุม
ครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 ในวันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 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 


