
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 3/2560 

วันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ณ จังหวัดกระบ่ี 
----------------------------------------------- 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ ์ ติดภารกิจ 
2.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
3.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
4.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
5.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี 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 
12.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายสมฤทธ์ิ    สนขาว   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ขออนุมัติใช้เงินเบ้ียประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 3/2560  

 ประธาน น าเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด ณ จังหวัดกระบี่ จึงขออนุมัติ ใช้เงินค่าเบี้ยค่าประชุม
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
     

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2560  
เมื่อวันอังคารท่ี 11 เมษายน 2560  
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 การครบวาระการด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษาของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
  ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา แต่ยังคงด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งตามช่ือบุคคล 
  เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้รับแต่งตั้งในด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีด้วย  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่  4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนเมษายน 2560 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มียอดเงินคงเหลือ 479,654.71 บาท (สี่แสน 
เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 479,654.71 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 



  5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ

ประชุมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปาล์มน้ ามันพลังงานทดแทนถ่านหิน เพื่อการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่แก่
ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ณ บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด จังหวัดกระบี่ และได้ก าหนดช่วงเวลาใน
การเดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อปลูกจิตส านึก ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจ และกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จนถึงระดับที่
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยใช้งบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น 67,000 
บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าว จ านวน 67,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560   
  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 67 ,000 บาท  
(หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

5.3 ขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ  
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม ในต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2559 

เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัย ฯ โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประจ าปี 
พ.ศ.2559”  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 296 
คน และขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนให้นักศึกษาจ านวน 4 คน ๆ ละ 5,000 
บาท และในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 
พ.ศ.2560 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณ จ านวน 20,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และ
มหาวิทยาลัย ฯ ได้เชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเดินทางไปร่วมโครงการ
เพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2559” และ
สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการฯส่วนหนึ่ง   ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ได้มีมติให้คณะกรรมการฯที่ประสงค์จะร่วม
เดินทางไปร่วมโครงการฯแจ้งความจ านงได้ประเทศละไม่เกิน 3 คน โดยใช้งบประมาณจากบัญชีคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 คน  ดังนี้ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ ์  เดินทางไปประเทศฟิลปิปินส ์
   2. พลโทอสิระ วัชรประทปี เดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา 
   3. นายสมพงษ์ สุวรรณคู เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   4. นายสมฤทธ์ิ  สนขาว  เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   5. นายสมบัต ิ ปรีชาชาญพานิชย์  เดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์  
  การเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม 
ในต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2559” ครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเดินทางมีค่าใช้จ่าย
สมทบงบประมาณของมหาวิทยาลัย จ านวน  85,800 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการเข้ารว่มโครงการ
ดังกล่าว จ านวน 85,800 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
  นายสมฤทธิ์  สนขาว กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการและมหาวิทยาลัยที่ได้เชิญให้ 
เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประจ าป ี
พ.ศ.2559” ณ เมืองกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ได้รับประสบการณ์มากมาย เช่น กระบวนการจัดการ



ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองกวางสี ซึ่งมีประชากรประมาณ 50 ล้านคน รวมทั้ง
ได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ โดยมีรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต้อนรับ และมีนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 30 คน   

 

มติท่ีประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 85,800 บาท (แปดหมื่น
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งท่ี 4/2560 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2560 ในวันอังคารที่  13 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


