
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2562 

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 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. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
13. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
14. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 
17. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

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

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสมปอง    สิงห์ชู   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 



เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การสรรหาอธิการบดี 

สรุปเรื่อง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 

ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และมีการ
พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนน
ปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ
เห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดย
เปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 กิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย รอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และก าหนดการปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในเดือนธันวาคม 2562   
  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทูตกิจกรรมสามารถส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้และ 
ควรเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยให้เพิ่มชื่อ “นายสมปอง สิงห์ชู ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ” เป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จฯ  
ครั้งที่ 1 “กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์ 
และการจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งและได้สร้างภาพความประทับใจให้แก่นักวิ่ง และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ในปีนี้ ส านักกิจการนักศึกษาได้น าเสนอรายละเอียดข้อมูลของกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล  
บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้า ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
(1) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง

กายและเป็นการเพ่ิมยอดการสมัคร 
(2) มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการฯ ช่วยประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก

สปอนเซอร์ 
(3) ควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดโดยรอบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(4) ควรเพิ่มเงินรางวัลส าหรับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน 
(5) ควรก าหนดจุด check point ให้ชัดเจน เนื่องจากเส้นทางวิ่งมีซอยลัดจ านวนมาก 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2562 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 11 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2562 
 
 



มติที่ประชุม อนุมัติ ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (1) ค่าสนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็ก
ยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ" 2,000 บาท 

(2) ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายกสภามหาวิทยาลัย 1,500 บาท 
(3) ค่าท าบุญเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพบิดาของคุณกานต์ เหมสมิติ 10,000 บาท 
(4) ค่าพวงหรีดบิดาของคุณกานต์ เหมสิมิติ 1,000 บาท 
(5) ค่าถ้วยโบว์ลิ่ง 8,500 บาท 
รวม 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 

4.3 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” 
สรุปเรื่อง 
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก าหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการ
กุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” 
เพ่ือมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจน ได้ศึกษาในระดับสูงสุด โดยน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันเสาร์ที่19 ตุลาคม พ.ศ.2562 
ณ BLU – O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2562   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีมติ เห็นชอบการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เพ่ือหาทุนสนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง นั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้า
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562   
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  

 (1) ให้จัดเตรียมอาหารเช้าและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา ในส่วนของอาหารกลางวันให้สั่งจากทีพีดี โบว์ลิ่ง ตามจ านวนผู้ด าเนินงานเช่นกัน 

(2) จัดเตรียมนักศึกษาดูแลคณะกรรมการและต้อนรับผู้เข้าแข่งขันประมาณ 20 คน  
(3) จัดเตรียมพิธีกรโดยสอบถามจากทีพีดี โบว์ลิ่ง  
(4) ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการช่วยกันขายทีมเพ่ิม 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


