
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2563 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 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. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายไพศาล     ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. พลโทอิสระ     วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
18. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
19. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
20. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
21. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 
22. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ดร.สุเทพ    สุวรรณเกต  ผู้น าเสนอ 
2. อาจารย์ประทีป   ตั้งสหไมตรี  ผู้น าเสนอ 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย คาดว่าจะเปิดภาคเรียนได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2563 และในปี
การศึกษา 2563 ผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่มีจ านวนลดลง คาดว่าไม่เกิน 2,500 คน จากปัญหาอัตราการเกิด
ของเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส่งผลกระทบต่อกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เกิดปัญหาการแย่งผู้เรียน 
ท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งต้องปิดตัวลงหรือขายกิจการให้ผู้ลงทุนจากประเทศจีน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  
พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

4.3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง กัญชารักษาโรคได้จริงหรือ 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง กัญชารักษา
โรคได้จริงหรือ โดยได้เรียนเชิญ ดร.สุเทพ  สุวรรณเกต ประธานนักวิชาการคณะ 8 สภานักวิชาการสมัชชามวลชน



เพ่ือความมั่นคงภายในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  และอาจารย์ประทีป ตั้งสหไมตรี 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่
4/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 
50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community 
Care Canal Somdet CHAOpraya (CCCC)” 
สรุปเรื่อง 

 ส านักงานเขตธนบุรี ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นคลอง
เป้าหมายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ และ
โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya (CCCC)” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ าเน่าเสียในคลองสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพคลองสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่ มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ตลอดแนวล าคลองสมเด็จเจ้าพระยาบริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมีกิจกรรมในการวาดภาพวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรี ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ส านักงานเขตธนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
การวาดภาพวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรีที่รั้วก าแพงริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือให้เกิดความสวยงามและ
เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ.2563 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรบังคับใช้กฎหมายในการห้ามจอดรถริมถนนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะช่วงกลางวันเพราะท าให้
เกิดปัญหาในการจราจร 

(2) ควรปรับกระถางต้นไม้จากกระถางท่อกลมเป็นกระถางที่สวยงามยิ่งขึ้น 
(3) ควรปลูกต้นชงโคเพราะเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นเพ่ือความร่มรื่นและออกดอกสวยงามและเป็นต้นไม้

ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย 
  

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการรอยยิ้ม
จากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya (CCCC)” จ านวน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2563  
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


