
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2563 

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 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. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. พลโทอิสระ     วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
14. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
15. นายธีรวุฒิ    แดงอรุณ  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
16. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา (แทน) 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
18. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 
19. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
5. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
6. นายสนั่น      ซิ้มสกุล   ติดภารกิจ 
7. นายวิทยา      พิบูลย์สวัสดิ์  ติดภารกิจ 
 

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



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ภริยา ดร.
ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา 
สรุปเรื่อง 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพงาน
สวดพระอภิธรรมศพ ภริยา ดร.ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ในวันที่เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ วัดเทพศิรินทร์ และ
เชิญคณะกรรมการร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. โดย
มหาวิทยาลัยจัดรถตู้รับส่ง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 แจ้งการเข้ารับการผ่าตัดของคุณวิทยา พิบูลสวัสดิ์ 
สรุปเรื่อง 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า คุณวิทยา พิบูลสวัสดิ์ ได้ลาประชุมเนื่องจากเข้ารับการผ่าตัด 
ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัตน์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะด าเนินการเปิด
การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 ข้อมูลรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 
  จากข้อมูลรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนนักศึกษาใหม่ลดลงจากปีที่แล้ว เหลือเพียง 2,500 คน  
จาก 4,000 คน เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญท าให้กระทบต่อ
กระบวนการระดับอุดมศึกษาอย่างมาก 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



  3.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ 
และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya 
(CCCC)” 
สรุปเรื่อง 

 สืบเนื่องจากส านักงานเขตธนบุรี ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา 
ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ 
และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya 
(CCCC)” ที่ประชุมได้หารือเพ่ิมเติมโดยมีข้อเสนอแนะหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

1. ควรเร่งด าเนินการออกข้อบังคับจราจรเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากการจอดรถของ
ชาวบ้านในชุมชน 

2. การปลูกต้นไม้ควรทดลองปลูกลงดินไปพร้อมกับลงกระถางโดยปรับสภาพดินให้พร้อมก่อน 
เนื่องจากการวางกระถางจะท าให้กีดขวางทางเดินเท้าได้  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 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 17 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  
พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  2. อนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 107,300 บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

- ค่าสูทคณะกรรมการ จ านวน 91,000 บาท 
- ค่าโล่มอบแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย จ านวน 6,300 บาท 
- ค่าท าบุญเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพภริยาคุณไชยรัตน์ จ านวน 10,000 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การสร้างขวัญก าลังใจ 
สรุปเรื่อง 

ด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  



เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการ  
ความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผลการคัดเลือกปรากฏว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการคัดเลือก จ านวน 32 คน ฝ่ายเลขานุการได้น าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 
 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้มอบโล่แก่คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ดูแลและสนับสนุนให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 32 คน 

2. เห็นชอบมอบเครื่องหมายข้าราชการครูแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 32 คน 
 

5.2 การมอบโล่ให้แก่นักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ  
รุ่นใหม่ ผลปรากฏว่า นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายเลขานุการได้น าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มอบโล่แก่นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2563  
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


