
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 
2. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา    อ่่าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพฑูรย์     รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พลโทสุชาติ     เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้อ่านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
12. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือค่ารณ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5 นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  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. นายไพโรจน์   ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 

2. นายจรูญ มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา อ่่าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ไชยรัตน์   อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.นราวัลย์   สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   6. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   7. พลโทสุชาติ เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นายสมปอง สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี่เรือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้อ่านวยการเขตธนบุรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายกองค์การบริหารนักศึกษา  กรรมการ  
12. ประธานสภานักศึกษา   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอไมครอน ท่าให้กระทบการจัดกิจกรรมท้ังของมหาวิทยาลัยโดยเล่ือนการเปิดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยออกไปก่อน และให้จัดการเรียนการในระบบออนไลน์ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็น
ปกติ และเพื่อความปลอดภัยของการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีการ
ตรวจหาเช้ือโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการประชุมด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2565 ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 
สรุปเร่ือง 

 ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบถึงก่าหนดการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ่าปี 2565 ในวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมท้ังเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมในวันดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น่าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 4/๒๕64 เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การจ าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)   
สรุปเร่ือง   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจ่าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ได้เห็นสมควรจ่าหน่ายราคาเหรียญละ 200 บาท ตามความท่ีทราบแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงน่าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2565 วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 
2565   
การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาเหตุผลและความจ่าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้จ่าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในราคาเหรียญละ 100 บาท 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ่าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในราคาเหรียญละ 
100 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
   ด้วยนายการุญ ฤทธิคง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสียชีวิตลง ส่งผลให้พ้นจาก
ต่าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคสอง มหาวิทยาลัยโดยค่าแนะน่าของประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงเห็นควรแต่งต้ัง นายสมปอง สิงห์ชู ด่ารงต่าแหน่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายจึงน่าเรียนให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565  
วันศุกร์ ท่ี  14 มกราคม พ.ศ.2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2  ค าสั่งแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค่าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2564 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.
2564 เพื่อให้การด่าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยโดยค่าแนะน่าของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแต่งต้ัง 



นางวรินทร บุญบรรดารสุข เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ จึงน่าเรียนให้ 
ท่ีประชุมรับทราบ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันศุกร์ ท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.3 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่  3 
Virtual Run 2022 
สรุปเร่ือง 
   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก่าหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 และได้จัดท่าค่าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ
ฯ ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 ตามค่าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี  44/2565 เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการด่าเนินโครงการเดิน – วิ่ ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 ลงวันท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ.2565  ฝ่ายเลขานุการจึงน่าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.4  สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จ่านวน 685,018.85 บาท  
(หกแสนแปดหมื่นห้าพันสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการ จึงน่า เรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.5 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าเหรียญรางวัล 
สรุปเร่ือง 
  วิทยาลัยการดนตรีจัดการประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ 
สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” ในระหว่างวันท่ี 17 – 19 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 ห้องปฏิบัติการดนตรี 
ช้ัน 9 และห้องดนตรีเด็ก ช้ัน 11 วิทยาลัยการดนตรี ในการนี้  วิทยาลัยการดนตรี จึงขอความอนุเคราะห์  
การสนับสนุนงบประมาณการจัดท่าเหรียญรางวัลส่าหรับผู้ได้อันดับคะแนนสูงสุด ประเภทละ 3 รางวัล รวมจ่านวน 
108 รางวัล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดท่าเหรียญรางวัล จ่านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จึงน่าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 1/2565 วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการจัดท่าเหรียญ
รางวัล จ่านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 รายละเอียดการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 3 Virtual Run 2022 
สรุปเร่ือง 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก่าหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 และได้จัดท่าค่าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 ตามค่าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 44/2565  เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการด่าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022  ลงวันท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ. 2565  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงน่าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกัน
พิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี  3 Virtual Run 2022 ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2565 วันศุกร์ ท่ี  14 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้รับฟังการน่าเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 

ครั้งท่ี  3 Virtual Run 2022 แล้ว ท่ีประชุมได้รับฟังการน่าเสนอแล้ว มีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น
หลากหลายสรุปได้ ดังนี้  

(1) ควรก่าหนดของรางวัลส่าหรับผู้ท่ีสมัครและส่งผลระยะทางการวิ่งตามช่วงเวลาท่ีก่าหนดให้ 
มีความพิเศษและแตกต่างจากผู้สมัครท่ัวไป อาทิ ผู้ท่ีส่งผลระยะทางการวิ่ง 10 คนแรก โดยของรางวัลต้องมีความ
เหมาะสมและสะดวกในการจัดส่ง เช่น บัตรก่านัลจากห้างร้านต่างๆ 

(2) ควรเร่งด่าเนินการประชาสัมพันธ์ในส่ือออนไลน์ให้ทันการเปิดรับสมัครในวันท่ี 19 มกราคม 
2565  

 (3) คณะกรรมการท่ีมีเครือข่ายสามารถน่าหนังสือขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าวไปเสนอยังองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์งบประมาณเป็นหลักเพื่อความสะดวกในการ
ด่าเนินการ และสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ ช่ือบัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เลขท่ีบัญชี 126-0-91005-2 ได้ โดยจะด่าเนินการจัดส่งใบเสร็จและของท่ีระลึกไปให้ผู้สนับสนุน
ต่อไป ในกรณีท่ีผู้สนับสนุนประสงค์ให้ท่าการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ควรด่าเนินการประชาสัมพันธ์โลโก้
ของผู้สนับสนุนดังกล่าวในเว็บไซต์รับสมัครและส่ือต่างๆท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้ส่ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด่าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2565 
จ่านวน 5,000 บาท 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน่าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2565 วันศุกรท่ี์ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่าหรับจัดอาหาร
กลางวันส่าหรับคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 จ่านวน 5,000 บาท 
 

 



 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ท่ีประชุมได้ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/2565 
วันศุกรท่ี์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


