
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 2/2560 

วันอังคารท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2560 

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

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายชัยสิทธ์ิ    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.นายสมพงษ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายวรวิทย์        อินทรัตน์  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
12. นางสาวบาหลี       นิจโชต ิ   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
13. นายพชร       วชิรสกนธ์  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
14. นายจิรากร      วุฒิศรี   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ ์ ติดภารกิจ 
2.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
3.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
4.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
5.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   ติดภารกิจ 
6.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
7.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   ติดภารกิจ 
8.นายวันชัย      ยุกแผน   ติดภารกิจ 
9.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ  
10.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
11.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การอวยพรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเน่ืองในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 

 ประธาน น าเสนอท่ีประชุมว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันข้ึนปีใหม่ไทย ขออาราธนา
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายคุ้มครองให้กรรมการทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ    
     

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2560  
เมื่อวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560  
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่การแก้ไขในหน้าที่ 3 จาก “ครั้งที่ 
1/2559” แก้ไขเป็น “ครั้งที่ 1/2560”   
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ตามที่ไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2560 
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่  3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 
 

4.2 การมอบของท่ีระลึกในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วย พลเรือตรีธีรัช  หทยีช กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ฯ ให้แก่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ ได้น าพระบรม
ฉายาลักษณ์ไปจัดใส่กรอบเพื่อน ามอบให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ การมอบของที่ระลึกในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

4.3 สรุปการศึกษาดูงาน บริษัท กมล อินดัสตรี จ ากัด  
เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าโดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ไปศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและ
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กร ณ บริษัท กมล อินดัสตรี จ ากัด (KMT) และบริษัทในเครือ 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก  
ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท กมล อินดัสตรี จ ากัด (KMT)  



จึงจัดท าสรุปการศึกษาดูงานฯ น าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560  
  นายสมปอง สิงห์ชู กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก และควรมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ บริษัทของผมก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกได้มาศึกษา 
ดูงานเช่นกัน 

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ท าให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงความเป็นมาของการมีธุรกิจเป็นของตนเอง 
และสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะและความใส่ใจ ซึ่งทางบริษัทได้มีการต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นที่ประทับใจ 
อย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ให้ความรู้ดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4 รายงานความก้าวหน้าการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยั  

เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้มีมติ เห็นชอบ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูล ฝ่ายเลขานุการขอรายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ และขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจัดท าประวัติและ
ผลงานเป็นรายบุคคล เพื่อน าใส่ในเล่มรายงานผลงานต่อไป จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนมีนาคม 2560 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มียอดเงินคงเหลือ 536,571.42 บาท (ห้าแสน 
สามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 536,571.42 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 

  5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ค่าจัดท าโล่  จ านวน 1 ใบ   เป็นเงิน  1,260    บาท 
  2. ค่าจัดท ากรอบรูป  จ านวน 50 กรอบ  เป็นเงิน 10,000 บาท 
  3. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าทางด่วน (ศึกษาดูงาน) เป็นเงิน 1,200   บาท 
       รวมทั้งสิ้น 12,460 บาท 
  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 
2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  



มติท่ีประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 12,460 บาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วย) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

5.3 โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด 
เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ไดเ้สนอสถานที่ในการศึกษาดูงาน ได้แก่ บริษัท ศรีไสว
ปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด จังหวัดกระบี่ ของคุณสมปอง สิงห์ชู  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้ก าหนด
ช่วงเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน  
พ.ศ.2560  

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องมีการสอบถามกรรมการที่สามารถเข้าร่วมการประชุมและศึกษา 
ดูงานให้มีจ านวนที่แน่ชัด เนื่องจากเป็นการประชุมจึงต้องมีกรรมการเข้าร่วมเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ถึงจะครบองค์ประชุม และมอบหมายเลขานุการด าเนินการส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนและประสานงานกับ
คุณสมปอง สิงห์ชู ต่อไป 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด 
 

  5.4 โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”  
ในต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน จะจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 296 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมอีก 25 คน รวมทั้งสิ้น 321 คน โดยในปีนี้เพิ่ม ประเทศออสเตรเลีย 
และ เกาหลีใต้ด้วย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินสมทบเองบางส่วน และต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีนักศึกษาบางคนขอถอนตัวเนื่อจากผู้ปกครองมีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ในการนี้ ส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเงินทุนให้
นักศึกษา จ านวน 4 ราย รายละ 5,000 บาท ซึ่งส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้วเห็นว่านักศึกษาทั้ง 4 
ราย สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 20,000 บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ 
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 ราย รายละ 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) รวม 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งท่ี 3/2560 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ในระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกระบี่ 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 
 



6.2 การเข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่า กรรมการที่สนใจเข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต  
สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ประเทศละไม่เกิน 2 – 3 คน แจ้งความประสงค์ได้
ที่ฝ่ายเลขานุการ โดยค่าจ่ายใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

6.3 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 44 “สุรนารีเกมส์” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา น าเสนอที่ประชุมว่า ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดส่ง

นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 

- นางสาวขวัญกมล ทองกลาง นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน  
ชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท บุคคลหญิง  

- นายสุทธิพงษ์  แสวงดี นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวทเตอร์เวท บุคคลชาย 

- นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ นิสิตสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง ชนิดกีฬาเอแม็ท บุคคลชาย 

- ทีมฮอกกี้หญิง จ านวน 12 คน นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ชนิดกีฬาฮอกกี้ ในร่ม หญิง 

จึงขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมในการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษา
ดังกล่าว  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 47,000 บาท  
(สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” โดยนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้รับ
ทุนการศึกษา จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้รับ
ทุนการศึกษา จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


