
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 7/2563 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ไชยรัตน์       อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ว่าที่ร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายไพศาล     ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสนั่น      ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายวิทยา      พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
17. 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. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
 

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



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 คุณอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก ประจ าปี 2564 
  ประธาน กล่าวขอบคุณ คุณอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ ที่ได้มอบปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก 
ประจ าปี 2564 แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การแสดงความยินดีกับคุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม 
  ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับคุณกนกวรรณ เอ่ียมลิ้ม ที่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
เขตบางกอกน้อย และแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าผู้อ านวยการเขตธนบุรีท่านใหม่คือ คุณทรงศร กัลยา ณ สุนทร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การแสดงความยินดีกับพันต ารวจเอกภูวศิษฏิ์ วังแก้ว 
  ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับกับพันต ารวจเอกภูวศิษฏิ์ วังแก้ว ที่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือท่านใหม่คือ  
พันต ารวจเอกดุสิต วาลีประโคน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.4 การแสดงความยินดีกับคุณสมปอง สิงห์ชู 
  ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับ คุณสมปอง สิงห์ชู  ที่ได้รับอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 
10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไขในหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 2  
จาก “5.1” แก้ไขเป็น “4.3” และแก้ไขในหน้าที่ 6 วาระที่  6.2 จาก “ผู้ช่วยศาสตราจาร์” แก้ไขเป็น  
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 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 23 กันยายน – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 23 
กันยายน พ.ศ.2563 โดยที่ประชุมมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  (1) เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะย้ายไปรวม
กับสาขาลาดหญ้า ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการฝากถอนงบประมาณคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้ย้าย
บัญชีไปฝากท่ีธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงไทยโดยพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 

  (2) งบประมาณคงเหลือหลังจากคณะกรรมการฯ ครบวาระในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ให้คงไว้
ตามเดิม แล้วจัดท ารายละเอียดเสนอและส่งมอบให้คณะกรรมการชุดถัดไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

4.3 ขอความอนุเคราะห์งบสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลีกอุดมศึกษาหญิงแห่ง
ประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 
  สโมสรฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอล 
โกแฮร์ลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน จ านวน 10 มหาวิทยาลัย ในการนี้ สโมสร ฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ  20 ,000 บาท ในการดูแลนักกีฬาดังกล่าว ซึ่งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทย าลัย พ.ศ.2562 ได้พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ จ านวน 10,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การอนุเคราะห์งบสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลีกอุดมศึกษาหญิงแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

4.4 การร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีวัดบางไส้ไก่ 
สรุปเรื่อง 
  วัดบางไส้ไก่ (วัดลาว) ก าหนดจัดงานท าบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2563 เพ่ือน าปัจจัยสร้างกุฏิ
สงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบางไส้ไก่  และได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมท าบุญ ซึ่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการใช้จ่ายเงินของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท ท าบุญ
ทอดกฐินสามัคคี จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เพ่ือทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีวัดบางไส้ไก่ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 (ร่าง) โครงการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯจัดท า (ร่าง) โครงการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่าควรปรับก าหนดการให้
เหมาะสม โดยพิจารณาสถานที่ศึกษาดูงานและร้านอาหารที่เหมาะสมอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม อนุมัต ิโครงการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 

5.2 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2563 
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2563  
เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่าให้ประสานขอความอนุเคราะห์
ไปยังคุณอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ และคุณอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ในการจัดพิมพ์เล่มรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 – 2563  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2563 
 

5.3 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 24,340 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี วัดบางไส้ไก่ จ านวน 10,000 บาท 
2. สนับสนุนสโมสรฟุตบอลหญิง จ านวน 10,000 บาท 
3. ค่าน้ ามันและอาหารเครื่องดื่มในการส ารวจพื้นที่ จ านวน 2,000 บาท 

  4.  ค่าอาหารกลางวัน การประชุมครั้งที่ 7/2563 จ านวน 2,340 บาท 
  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม  
ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้การด าเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการฯ จ านวน 24,340 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
 

  



  5.4 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดท าเหรียญรางวัล 
สรุปเรื่อง 
  ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ 
“เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช 2564 และวาระครบรอบ 50 ปี ดนตรีบ้านสมเด็จ
ฯ ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 หอแสดงดนตรี ชั้น 16 ในการนี้ วิทยาลัย
การดนตรีใคร่ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดท าเหรียญรางวัลส าหรับผู้ได้อันดับคะแนนสูงสุด ประเภทละ  
3 รางวัล รวมจ านวน 108 รางวัล จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา  
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท าเหรียญรางวัล จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

5.5 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญปีใหม่ ประจ าปี 2564 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดจัดโครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยจัดให้มี
พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และการประชุมคณาจารย์/บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย การมอบโล่รางวัลและ
เกียรติบัตรแก่คณาจารย์และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2563 ในช่วงเวลาเช้า และงานเลี้ยงสังสรรค์
คณาจารย์บุคลากรในช่วงเวลาเย็น จึงเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วม และขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญในงานดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนของขวัญปีใหม่ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2563  
วันอาทิตยท์ี่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


