
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 10/2561 

วันพุธท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
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. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอภิชาติ       ไชยปรมัตถ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ผู้อ านวยการเขตธนุบรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
17. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
18. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
3. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
4. นายจรูญ    มีธนาถาวร  ติดภารกิจ 
5. พ.ต.อ.พิสิฐชัย     ถิ่นขนอน  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. อาจารย์วิเชียร   ทุวิลา   ผู้น าเสนอ 
2. นายสุวิทย์     มุดทะเล   ผู้น าเสนอ 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การแสดงความยินดีกับนายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์  ท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็น
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ กล่าวแสดงความยินดีกับนายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ 
ท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทน ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ ท่ีขอลาออกไป 

  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 ก าหนดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ น าเสนอท่ีประชุมถึงก าหนดการสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวัน
อาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
1.3 การปรับปรุงป้ายชื่อมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  
นายสุวิทย์ มุดทะเล น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารูปแบบป้ายช่ือมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมโดยการ 

ติดอักษรย่อ “มบส” และ “BSRU” บริเวณข้างป้ายท้ังสองฝ่ัง โดยผู้รับเหมาน าเสนอรูปแบบ ชุดละ 14 ตัว รวม
ราคา 16,800 บาท 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 16,800 บาท (หนึ่งหมื่น 
หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปรับปรุงป้ายช่ือมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
 

4.  การจัดท าเต็นท์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
นายสุวิทย์ มุดทะเล น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท าเต็นท์ส าหรับใช้ในงานเดิน-วิ่ง

การกุศล บ้านสมเด็จครั้งท่ี 1 สนับสนุนงบประมาณโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 20 หลัง 
รวมราคา 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2561  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี  
 

 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2561 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 – 6 ธันวาคม 2561 ยอดเงินคงเหลือ 222,115.48 (สองแสนสองหมื่นสองพัน 
หนึ่งร้อยสิบห้าบาทส่ีสิบแปดสตางค์) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 วันพุธท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  4.3 รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการ เดิน – 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 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอสรุปรายงานจ านวนรายช่ือผู้สนับสนุน
โครงการเดิน – วิ่ง  การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 วันพุธท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.
2561 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าส่ังท่ี 3603/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล 
บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1  จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 วันพุธท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 



การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ขอความอนุเคราะห์เทศกิจในการจัดการด้านขยะ รวมท้ังจัดนักศึกษาเตรียมถุงด าเก็บขยะ
ตลอดเส้นทางเพื่อเสริมสร้างวินัยและฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม 

(2) ประสานเรื่องการดูแลเส้นทางและการปิดถนนกับต ารวจให้เรียบร้อย 
(3) เตรียมนักศึกษาให้เพียงพอในการด าเนินงานทุกจุด ได้แก่ จุดให้น้ า จุดเก็บขยะ จุดพยาบาล

และจุดอื่นๆ 
(4) ประสานเรื่องการจราจรภายในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถและเคลียร์พื้นท่ีจัดงาน

ต้ังแต่วันท่ี 12 มกราคม 2562 
(5) ควรมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1  

เพื่อติดตามการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 
(6) ในวันท่ี 13 มกราคม 2562 ให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน สามารถใช้

อ านาจตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที แล้วจึงแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ พลโทอิสระ 
วัชรประทีป นายไพโรจน์ ศรศิลป์ หรือนายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ ทราบต่อไป 

(7) ขอความอนุเคราะห์รถสุขาจาก กทม และก าหนดจุดจอดให้ชัดเจน 
(8) จัดเตรียมผู้รับผิดชอบการฝากของ การจับเวลา และแจกเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย 
(9) ด้านความปลอดภัย มีการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จัดเตรียมจุดให้ฝ่าย 

พยาบาลสามารถท างานได้สะดวก  
(10) ให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยช่วยดูแลในทุกฝ่าย 
(11) ควรมีการบันทึกภาพท้ังภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่ง และต้ังศูนย์วิทยุ  
(12) ควรจัดท าแผนผังบริเวณงานให้ชัดเจน 
(13) รายได้ท่ีได้จากการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จครั้งท่ี 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายท้ังหมดแล้ว 

จะมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยก่อต้ังเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเนื่องจากได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี จึงควรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งด้วย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
   

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 ในวันศุกร์ท่ี 11 ธันวาคม 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 


