
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 1/2564 
วันจันทรท่ี์ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสนั่น      ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. พลตรีสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
11. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดม    พลอยจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ลัดดา    อ่ าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอรรถพล    เสือค ารณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมปอง    สิงห์ชู   ท่ีปรึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเทพ    หงษ์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
2. นายการุญ    ฤทธิคง   ติดภารกิจ 
 

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



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเร่ือง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในท่ีประชุมแล้ว โดยมีกรรมการท่ีแสดงตนในท่ีประชุมดังนี้  
   1. นายอภิชาติ   โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ดร.ไชยรัตน์    อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์    สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ศิวาพร    ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายไพศาล    ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดม  พลอยจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ลัดดา  อ่ าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอรรถพล  เสือค ารณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมปอง  สิงห์ชู   ท่ีปรึกษา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การกล่าวต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน พร้อมท้ังแนะน า 
รองอธิการบดี ท่ีเข้าร่วมประชุม คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ และรอง
ศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ท้ังนี้ได้แนะน าข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการได้เปิด
วิดีโอแนะน าประวัติความเป็นมาและข้อมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการได้รับชมด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 การมอบของขวัญแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ ได้ รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 

ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
และ ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สรุปเร่ือง 

ฝ่ายเลขานุการได้น ารายละเอียดหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังนี้  
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 
อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและค าสั่งแต่งต้ังที่ปรึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 25 และมาตรา 26 ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยไว้ กอปรกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 3/2564 ลงวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้มีค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ท่ี 803/2564 ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทร์ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง   

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือ จ านวน 408 ,707.36 บาท  
(ส่ีแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทร์ท่ี 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง  

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทร์ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) เห็นสมควรมอบอ านาจประธานในการอนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนได้ไม่เกิน 20,000 บาท ท้ังนี้ในส่วนท่ีเกินสามารถขอมติจากกลุ่มไลน์
คณะกรรมการได้ 

(2) ให้คณะกรรมการคิดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในการประชุม
คราวถัดไป อาทิ กิจกรรมส่งเสริมให้ทุนนักศึกษา กิจกรรมหารายได้เพื่อใช้ในด าเนินการของคณะกรรมการ 

(3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานครจัดอยู่ใน
พื้นท่ีสีแดงเข้ม ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดประชุม เพื่อบรรยากาศในการประชุมและคณะกรรมการสามารถเข้าร่วม
ประชุมได้พร้อมเพรียงกัน จึงควรจัดประชุมนอกสถานท่ีท่ีเหมาะสม ได้แก่ จังหวัดท่ีเปิดส่งเสริมการท่องเท่ียว ภูเก็ต
และสมุย โดยต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีกระจายไปท่ัวประเทศคล่ีคลายก่อน  

(4) ควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการท่ีชัดเจนโดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีคุณธรรม ได้ปฏิบัติจริง ได้ลงพื้นท่ีช่วยชุมชน คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีหลากหลาย และอยู่รอดอย่าง
ยั่งยืน  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับพระมหากรุณาธิ คุณ 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์  
2) ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 3)  ศาสตราจารย์.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล เพื่อเป็นการแสดง
ความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้ส่ังท าของท่ีระลึก โดยส ารองจ่าย จ านวน 
10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่ อ
พิจารณา ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทร์ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการ จ านวน 10,500 บาท และค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
จ านวน 3,012 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ท่ีประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/2564 
วันศุกร์ท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 เพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 



 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


