
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าที่ร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
13. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
14. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
15. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
17. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 
18. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. นายจรูญ    มีธนาถาวร  ติดภารกิจ 
5. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
6. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  ติดภารกิจ 
7. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
8. นายวิทยา      พิบูลย์สวัสดิ์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
สรุปเรื่อง 

เลขานุการ กล่าวเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานวันคล้าย 
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ประธาน กล่าวเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ร้านอาหารบ้านน้ าเคียงดิน ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้้าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal 

Somdet CHAOpraya” 
สรุปเรื่อง 

ตัวแทนจากส านักงานเขตธนบุรีได้น าเสนอโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา 
“Community Care Canal Somdet CHAOpraya” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
มีรายละเอียดสรุปได้ว่า กรุงเทพมหานครมีโครงการ 50 เขต 50 คลอง ซึ่งทางส านักงานเขตธนบุรีได้เ ลือกคลอง
สมเด็จเจ้าพระยาเป็นคลองเทิดพระเกียรติ โดยก าหนดจุดช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเป็นจุดแรกที่จะด าเนินการ  
มีระยะทางประมาณ 700 เมตร ในการพัฒนาความสะอาดของน้ าและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคลองสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยจะมีการขุดลอกคูคลองให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจากการส ารวจชุมชนโดยรอบมีปัญหาการทิ้งขยะและปล่อย
น้ าเสียลงล าคลอง รวมทั้งปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะของร้านค้าริมถนนและการจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งควร  
มีการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน โดยอาจมีการสร้างพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
การปลูกพืชผัก เป็นต้น ส านักงานเขตธนบุรีจึงประสานขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพื่อเชิญเป็นคณะกรรมการด าเนินการโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 



การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้  

(1) ควรมีการออกแบบแผนผังการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและส ารวจสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนเพ่ือวิเคราะห์แนวทางแก้ไข เช่น การสร้างศาลาพักผ่อน พ้ืนที่รองรับ
ส าหรับร้านค้าและลานจอดรถ เป็นต้น  

(2) ควรน าตัวอย่างของการปรับภูมิทัศน์ที่ประสบความส าเร็จของคูคลองอ่ืนมาเป็นแบบอย่าง 
ในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย การป้องกันและรณรงค์การห้ามทิ้งขยะ การปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ จัดกิจกรรมสร้าง
เรื่องราวให้สถานที่เพ่ือความน่าสนใจ เป็นต้น 

(3) ควรปรึกษาผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และผู้น าชุมชน  

(4) มหาวิทยาลัยมีการแก้ไขปัญหาการจอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาโดยได้ด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างอาคารจอดจักรยานยนต์ เป็นอาคารโครงเหล็ก 5 ชั้น คาดว่าจะรองรับรถจักรยานยนต์จ านวน 500 คัน  
ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน ซึ่งได้ขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 โดยจะทราบผลการพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  

(5) เมื่อด าเนินการส าเร็จแล้ว ควรมีการวางแผนก าหนดผู้ดูแลสถานที่และคลองให้มีความสะอาด  
อยู่เสมอ ถือว่าเป็นของประชาชนทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม  

(6) ควรพัฒนาให้ครบวงจรทั้งการปรับภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาน้ าเสีย โดยสร้างจิตส านึกของชุมชน
รอบคลอง โดยหารือกับผู้น าชุมชน ท าความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยอาจมอบหมายอาจารย์ที่สอนด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการ
เผยแพร่ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ซึ่งทางส านักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจะจัดเตรียม
นักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

(7) มหาวิทยาลัยควรมอบหมายผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดกระจายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆได้ 

(8) ควรปล่อยพันธุ์ปลาที่กินวัชพืช และปล่อยหอยเพราะหอยก าจัดน้ าเสีย และจัดให้เป็นเขตห้าม
จับสัตว์น้ า 

(9) ทางส านักงานเขตธนบุรีเสนอให้ปรับภูมิทัศน์ก าแพงของมหาวิทยาลัยฝั่งโรงเรียนสาธิต โดยการ
ทาสีหรือวาดรูปโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 3.2 การจัดกิจกรรมงานเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 2 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ 
ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝ่ายเลขานุการ 
จึงน าเสนอท่ีประชุมถึงผลการด าเนินงานดังกล่าวโดยสรุปว่า มีผู้สมัครเข้าร่วมงานเดินวิ่งจ านวน 4,127 คน แบ่งเป็น
ระยะ fun run จ านวน 2,441 คน และระยะทาง 10.2 กิโลเมตร จ านวน 1,686 คน โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียม
ความพร้อมด าเนินการโดย คณะกรรมการด าเนินงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบท าให้งานดังกล่าวประสบความส าเร็จ
ด้วยดี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ท าให้ได้รับผลตอบรับที่ ดีจากผู้เข้าร่วมงาน และ
ควรมีการจัดต่อเนื่องในปีต่อไป และจะน ารายละเอียดสรุปผลการจัดงานดังกล่าวมาน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ
ต่อไป 
 



มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติ 
ที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562  
เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2563 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  2. อนุมัติค่าใช้จ่ายจากงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ค่าของขวัญปีใหม่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 5,000 บาท  
- ค่าของเยี่ยมคุณวิทยา จ านวน 1,800 บาท  
- ค่าน้ าเต้าหู้และปาท่องโก๋ จ านวน 15,000 บาท 
- ค่ากระเช้าผลไม้มอบแดผู่้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 4,050 บาท  
รวม 25,850 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

4.3 ขอขอบคุณ 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งหนังสือขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 
17 มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ภูเก็ต โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าโครงการการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2563 และก าหนดการจัดประชุมสัมมนาฯ
น าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีการส ารวจรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2563 มีรายชื่อดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.สมฤทธิ์ สนขาว  
3. ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์  
4. ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล  
5. ดร.ปรัญชา มหาวินิจฉัยมนตรี  
6. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ  
โดยมอบฝ่ายเลขานุการส ารวจรายชื่อเพ่ิมเติม หากส ารวจแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 

ควรจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนอกสถานที่ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  5.2 โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 

  ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้หารือถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้   
  1. ควรก าหนดสถานที่ศึกษาดูงานให้ชัดเจน โดยมีการก าหนดกรอบประเทศ ดังนี้ ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม เมียนมาร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน  แล้วมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส ารวจความต้องการของ
คณะกรรมการฯ แล้วน าเสนอท่ีประชุมคราวถัดไป 
  2. การศึกษาดูงานต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมที่ชัดเจนและเหมาะสม  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้ว จึงน า
เรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้หารือถึงสถานที่ในการจัดโครงการศึกษาดูงาน โดยเสียงส่วนมากเสนอการไปศึกษา 

ดูงานที่ประเทศจีน และให้พิจารณาเมืองในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเมืองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการติดต่อและลงนามความร่วมมือไว้แล้ว  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก้าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2563  
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


