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การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 

วาระท่ี 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่  3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา 
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 
การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  มีนาคม พ.ศ.2560 เพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 

วาระท่ี 4.2 การมอบของที่ระลึกในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ด้วย พลเรือตรีธีรัช  หทยีช กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ ได้น าพระบรมฉายาลักษณ์ไปจัดใส่กรอบเพ่ือน ามอบให้แก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ  ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 

วาระท่ี 4.3 สรุปการศึกษาดูงาน บริษัท กมล อินดัสตรี จ ากัด  
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทองเอม สุ่นสวัสดิ์  
ประธานกรรมการ ได้ไปศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการ
บริหารงานองค์กร ณ บริษัท กมล อินดัสตรี จ ากัด (KMT) และบริษัทในเครือ อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท กมล อินดัสตรี จ ากัด (KMT) จึงจัดท าสรุปการศึกษาดูงานฯ 
เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560  
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 

วาระท่ี 4.4 รายงานความก้าวหน้าการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่  
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้มีมติ เห็นชอบ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูล ฝ่ายเลขานุการขอรายงานความก้าวหน้า 
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ และขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจัดท าประวัติและผลงานเป็น
รายบุคคล เพ่ือน าใส่ในเล่มรายงานผลงานต่อไป จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560  
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60 

 
วาระท่ี 5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

     รายงานบัญชี รับ – จ่าย 
ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ เลขที่บัญชี รับ จ่าย คงเหลือ 
2560 บาท สตางค ์ บาท สตางค ์ บาท สตางค ์

30 มี.ค. ยอดยกมา  - - - - 536,571 42 
    - - - - - - 
  รวม  - - - - 536,571 42 

 

 

การด าเนินงาน 
 

  บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงินคงเหลือ 536,571.42 บาท  
(ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60 

 
วาระท่ี 5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด 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  
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 

วาระท่ี 5.3 โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด  
 

สรุปเรื่อง 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุม

และศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ 
ประธานกรรมการ ได้เสนอสถานที่ในการศึกษาดูงาน ได้แก่ บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด จังหวัดกระบี่  
ของคุณสมปอง สิงห์ชู  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดช่วงเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม ครั้งที2่/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560  
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60 

 
วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่สองของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน    พ.ศ. 2560 
3/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
4/2560 วันอังคารที่ 8   สิงหาคม    พ.ศ. 2560 
5/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม     พ.ศ. 2560 
6/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม    พ.ศ. 2560 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่ 13

มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


