
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 2/2562 

วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  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  
9. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
14. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
16. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
3. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
4. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  ติดภารกิจ 
5. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  ติดภารกิจ 
6. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  ติดภารกิจ 
7. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  ติดภารกิจ 
8. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   ติดภารกิจ 
9. ผู้อ านวยการเขตธนุบรี      ติดราชการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ติดราชการ 
 

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

 
 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ แจ้งท่ีประชุมทราบถึงตารางการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยก าหนดการประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 ในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562 และเนื่องจากมีการประชุม 2 
เดือนต่อครั้ง จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตารางก าหนดการประชุมในวาระท่ี 6.1   
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเร่ือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ แจ้งท่ีประชุมให้ทราบถึง ผลการพิจารณาเลือกนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕62 วันพฤหัสบดีท่ี 24 
มกราคม พ.ศ. ๒๕62 โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากล่ันกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รายช่ือจ านวน 3 รายช่ือ คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 2. รองศาสตราจารย์  
ดร.สมบติั  คชสิทธิ์ และ 3. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี ได้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยขอสละสิทธิ์ในการรับการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเหลือรายช่ือ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คือ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ และ  
2. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ซึ่งผลการเลือกโดยสภามหาวิทยาลัยปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ได้รับ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังนายก
สภามหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2562 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  



  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 17 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 ยอดเงินคงเหลือ 365,985.27 (สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
ห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกรท่ี์ 15 มีนาคม 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 2/2562 วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2562 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

5.2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนนุงบประมาณ 
สรุปเร่ือง 

ด้วยอาจารย์อุดร หลักทอง อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักศึกษาจ านวน 15 คน มีความสนใจส่งทีมฟุตซอล  
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัย ชงโคเกมส์ 2019 ในระหว่างวันท่ี 4 – 16 มีนาคม พ.ศ.2562 และ
รายการแข่งขันอื่นๆในเขตอ าเภออู่ทอง หรืออ าเภอใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา และการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อม จ านวน 7,368 บาท (เจ็ดพัน
สามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อม จ านวน 7,368 บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
 

5.3 ขอความอนุเคราะห์สิ่งของเพื่อสนบัสนนุการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง อย่างยั่งยืน 
สรุปเร่ือง 

ด้วยชมรมกล้วยไข่หวานรันนิ่งวิ่งพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
ด้วยการเดินหรือวิ่งอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ” และก าหนดจัดกิจกรรม 
เดิน – วิ่ง ครั้งท่ี 18 ในวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2562 ชมรมกล้วยไข่หวานฯ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเดิน – วิ่ง จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุม



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบเส้ือเดินวิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 จ านวน 5 ตัว เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เดิน – วิ่ง อย่างยั่งยืน 
 

  5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษา
และสาธารณประโยชน์ พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้ ก่อต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้การด าเนินการจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. .... ขึ้น จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ท่ี 15 
มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา  
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของระเบียบวิธีการประชุม ระเบียบวิธีการใช้เงิน การเก็บรักษารายได้ 
การจ่ายเงินของกองทุน  

(2) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาค านิยามค าว่า “รายได้” ให้แหล่งท่ีมาของรายได้มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มเงินบริจาค เป็นต้น 

(3) ปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยเพิ่มต าแหน่งผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  

(4) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาอ านาจหน้าท่ีของกรรมการในส่วนของการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์หรือท าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรท่ีจะมอบให้เป็น
เกียรติ เช่น นักกีฬา เป็นต้น 

(5) เพื่อให้ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารประโยชน์มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ จึงควรเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างระเบียบฯ ได้แก่  อาจารย์มรกต ภู่ทอง  
ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี และนิติกรมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษา
และสาธารณประโยชน์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

  5.5 การทูลเกล้าถวายเงินที่เกิดจากการจัดการแข่งขันเดินว่ิงการกุศลฯ 
สรุปเร่ือง 

 มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือกราบบังคมทูลขออนุญาตเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายเงินท่ีเกิดจากการ
จัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล โดยบริจาคเงินจ านวน 300,000 บาท ท่ีประชุมจึงด าเนินการส ารวจรายช่ือกรรมการ
ท่ีร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 ในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
  6.2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อการศึกษาบุตรธิดาของชมรม
ช่างภาพการเมือง คร้ังที่ 10 
สรุปเร่ือง 
  นายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ น าเสนอท่ีประชุมถึงการจัดโครงการโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อการศึกษาบุตร
ธิดาของชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งท่ี 10 ในวันอาทิตย์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล  
ช้ัน 3 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ปิ่นเกล้า 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณจากบัญชีเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จฯ ธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ
โบว์ล่ิงการกุศล เพื่อการศึกษาบุตรธิดาของชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งท่ี 10 จ านวน 20,000 บาท   
   

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

   
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


