
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6/2563 

วันพุธที่ 23 กันยายน 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. นายไพศาล     ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสนั่น      ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายวิทยา      พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
15. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
16. นายธีรวุฒิ    แดงอรุณ  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
17. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
19. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 
20. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
2. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
4. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
5. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
6. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
 

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



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไขในวาระที่ 1.2 จาก 
“โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัตน์” แก้ไขเป็น “โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 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)” ผู้แทนผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดการจราจรบริเวณถนนหน้า
มหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 
2563 และท่ีประชุมได้หารือเพ่ิมเติมโดยมีข้อเสนอแนะหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ทางต ารวจและส านักงานเขตธนบุรีควรเข้มงวดในการจัดการจราจรและการจัดที่จอดรถบริเวณ
ถนนหน้ามหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากการจอดรถของชาวบ้านในชุมชน 

(2) ควรปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบคลองให้สะอาดและมีความสวยงามในระยะยาว โดยอาจท ารั้ว 
ที่แข็งแรงและสวยงาม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 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 13 กรกฎาคม – 20 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2563 



 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

5.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรักกับสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความรักกับ
สุขภาพ โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน  
พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 โครงการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 และมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯจัดท า (ร่าง) โครงการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน า
เรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) มอบฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  (2) เสนอให้จัดประชุมนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2563 เพ่ือจัดเตรียม
สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยสถานที่ควรใกล้กรุงเทพมหานครเพ่ือให้
เดินทางสะดวก เช่น เขาใหญ่ เขาค้อ เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 27,559 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จ านวน  739 บาท 
2. ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวน 5,000 บาท 
3. ค่าของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 15 ชิ้น จ านวน 9,000 บาท 
4. ค่าชุดสูท เพิ่มเติม จ านวน 10,500 บาท 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวน 2,320 บาท 

  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม  
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 
 



มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้การด าเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการฯ จ านวน 27,559 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2563  
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 การจัดการแข่งขันเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ได้หารือที่ประชุมถึงการ
จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease (COVID - 19)) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเลื่อน
ก าหนดการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 ไปก่อน เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมและ 
ผู้จัดงาน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.3 เชิญร่วมงานมุทิตาจิต “เกษียณศรี ฤดีเกษม” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 
สรุปเรื่อง 
  ขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมงานมุทิตาจิต “เกษียณศรี ฤดีเกษม”  
แด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 
ชั้น 4 ในวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


