
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูรย์     รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ลัดดา    อ ่าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
7. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล     ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายอุดม    พลอยจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผู้อ่านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
14. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสนั น      ซิ้มสกุล  ติดภารกิจ 
2. นายนายอรรถพล   เสือค่ารณ ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์ ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที การประชุม 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที การประชุม 
 
 
 



เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเร่ือง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการที แสดงตนในที ประชุมดังนี้  
  1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา   

2. นายจรูญ    มีธนาถาวร   
3. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์   
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  
3. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี เรือ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การเสียชีวิตของนายการุญ ฤทธิคง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ประธาน แจ้งต่อที ประชุมให้ทราบถึงการเสียชีวิตของนายการุญ ฤทธิคง กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังเชิญกรรมการทุกท่านยืนไว้อาลัยให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 การแสดงความเสียใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
สรุปเร่ือง 

ประธาน กล่าวแสดงความเสียใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที สูญเสียบิดา โดยได้ร่วมท่าบุญเป็นเจ้าภาพพร้อมท้ังมอบพวงหรีดในนาม
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคุณสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์ ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ ที จังหวัดสระบุรีด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.4 การมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ พลโทสุชาติ เตรียมชุมพร 
สรุปเร่ือง 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบของที ระลึกแสดงความยินดีกับ พลโทสุชาติ 
เตรียมชุมพร ที ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็น พลโท และด่ารงต่าแหน่ง รองผู้อ่านวยการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.5 การมอบของที่ระลึกในวาระโอกาสเกษียณอายุราชการ 
สรุปเร่ือง 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบของที ระลึกในวาระโอกาสเกษียณอายุราชการแก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น่าเสนอที ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที  1/๒๕64 เมื อวันจันทร์ที  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไขในรายชื อผู้มาประชุม ล่าดับที  2 จาก 
“นายไพโรจน์ ศรศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” แก้ไขเป็น “นายไพโรจน์ ศรศิลป์ รองประธานกรรมการ” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  1/2564 ตามที ได้มี
การแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 การด าเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

สรุปเร่ือง 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ท้องถิ น ดังรายงานสรุปผลการ
ด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงน่าเรียนให้ที ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที  2/2564 วันพฤหัสบดีที  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง   

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่  วัน ที 19 กรกฎาคม –  18 ตุลาคม พ.ศ.  2564 ยอดคงเหลือ จ่านวน 395 ,702.11 บาท  
(สามแสนเก้าหมื นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) และน่าเสนอที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  2/2564 วันพฤหัสบดีที  
21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 การร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ่าปี 2564 ให้คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื อน่าไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที จ่าพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไส้ไก่ ในวันอาทิตย์ที  7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื อสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ สามเณรที จ่าพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรม 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ จึงน่าเรียนให้ที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  2/2564  
วันพฤหัสบดีที  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
 



 
การพิจารณา 
  ที ประชุมพิจารณาเหตุผลความจ่าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเพื อร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชการ จ่านวน 20,000 บาท  
(สองหมื นบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื อร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ ในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชการ จ่านวน 20,000 บาท (สองหมื นบาทถ้วน)  
 

  5.2 โครงการหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น่าเสนอหน้าที คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามที ก่าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้ที ประชุม
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด่าเนินงานเพื อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  2/2564  
วันพฤหัสบดีที  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

การพิจารณา 
 ที ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) การจัดกิจกรรมการท่องเที ยวแลกเปลี ยนเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศที มีการท่าความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยและสะดวกในการเดินทาง อาทิ ประเทศเพื อนบ้าน ประเทศในเอเชีย และประเทศจีน โดยขายบัตร
แก่ผู้ที สนใจ จัดเป็นกลุ่มละ 40-50 คน เพื อน่ารายได้ส่วนหนึ งมาสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

(2) การจ่าหน่ายเหรียญหยดน้่าที มีอยู่แล้ว โดยประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
รวมท้ังขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือไปยังองค์กรธุรกิจ ห้างร้านต่างๆด้วย และการเพิ มมูลค่าด้วยการท่าเอกสาร
ก่ากับเพิ มเรื องราว ปรากฏการณ์ที ท่าให้เกิดความศรัทธา โดยจ่าหน่ายไม่ต ่ากว่าเหรียญละ 100 บาท ท้ังนี้สามารถ
น่าเหรียญไปร่วมจ่าหน่ายในกิจกรรมดนตรีการกุศลที จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าได้เช่นกัน 

(3) การจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื อน่ารายได้มาสนับสนุนการด่าเนินการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ งอาจจะต้องร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าด้วย  

(4) การจัดประกวดพระเครื อง ซึ งมีทีมงานรับจัดประกวดโดยนายกสมาคมพระเครื องโดยจะเสนอ
แนวคิดรายละเอียดในการประชุมคราวถัดไป 

(5) การจัดงานเดิน – วิ งการกุศล โดยปรับเปลี ยนเป็นการวิ งแบบ Virtual Run คือการที ให้ผู้สมัคร
วิ งสะสมระยะทางเก็บเป็นสถิติในระบบ แล้วส่งเส้ือวิ งและเหรียญให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ซึ งทางส่านักกิจการ
นักศึกษาได้ท่าการเซตระบบเบื้องต้นและทดลองเปิดรับสมัครได้ผลตอบรับดีมาก มีผู้สมัครครบจ่านวนที ก่าหนด 
1,500 คน ภายใน 4 วัน จึงเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาจัดเป็นงานเดิน – วิ งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที  3 ต่อไป  

(6) การออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นสีประจ่าคณะแต่ละคณะ เพื อเป็นการกระตุ้นความสนใจและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และประชาชนทั วไปได้ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มติเห็นชอบกิจกรรมหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
มอบหมายให้กิจกรรมประกวดพระเครื อง และกิจกรรมเดิน – วิ งการกุศล Virtual Run เข้าน่าเสนอรายละเอียด 
การจัดกิจกรรมในการประชุมครั้งถัดไป 
 

5.3 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้ส่ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด่าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



  1. ค่าของที ระลึกงานเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดี จ่านวน 3 ช้ิน จ่านวน 7,850 บาท 
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว จ่านวน 10,000 บาท 

  3. ค่าพวงหรีดงานศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว จ่านวน 1,000 บาท 
                  รวมทั้งส้ิน    18,850 บาท 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน่าเรียนให้ที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  2/2564 วันพฤหัสบดีที  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการ จ่านวน 18,850 บาท (หนึ งหมื นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ที ประชุมได้ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2564 
วันศุกรที์  19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


