
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6/2558 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมพงษ ์       สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายศุภกิจ       อาจวิชัย   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
17. นายวัชศักดิ์        จันทรกูล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
18. นายธีระ    ภิรมย์พงษ ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
2. นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
3. นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
4. นายวันชัย      ยุกแผน   ติดภารกิจ 
5. นายศักดิ์ชัย      สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
6. นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
7. นายบันเทิง        แผ่นงาม   ติดภารกิจ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางนวรัตน์    ฤดีพิพัฒน์พงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2. นายไพโรจน์    ศรศิลป์   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
3. นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
4. นายสมฤทธิ์    สนขาว   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 



5. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
9. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
10. นางวลินเนศร์   ธีรการุณวงศ์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
11. นางสาวรัชดา   มานิมิต   เจ้าหน้าที่การประชุม 
12. นางสาวมณฑา   เศรษฐขจร  เจ้าหน้าที่การประชุม 
13. นางสาวไพวัลย์   ดวงทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
14. นางสาวดวงตรา   รูปทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
15. นางสุนันท ์    มือแข็ง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
16. นางจ ารัส    ชื่นบานเย็น  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯทุกท่าน ในการร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ ทั้งการสนับสนุนทีม
แข่งขันและของรางวัลจับแจกในงาน และจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพ่ือทราบในวาระที่ 3.1 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

1.2 โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน 

ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมว่า “โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ด าเนินงานโดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ตามที่อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ได้เคยน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัด
นิสิตจ านวน 131 คน เข้าร่วม “โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต  
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2558 รวม 7 ประเทศ ดังนี้  
(1) University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย (2) Phnom Penh International University 
(PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา (3) University of Social Sciences and Humanities (USSH) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (ฮานอย) (4) Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(5) Lipa City Collage, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (6) University Mahasarawati Denpasar 
(UNMAS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ (7) Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งในปีถัดไป
หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการดังกล่าว สามารถประสานกับทาง
มหาวิทยาลัยได้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัย  
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขในหน้าที ่7 วาระที่ 6.2 
ต่อจากค าว่า “สร้างที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน” ให้เพ่ิมเติมค าว่า “ผู้ยากไร้”  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

  3.1 สรุปผลการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมถึงสรุปผลการแข่งขัน ภาพกิจกรรมและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา 
  นางเลื่อมใส ใจแจ้ง เสนอที่ประชุมว่า มีการแก้ไขในหน้า 16.1 รายรับค่าถ้วยรางวัลจาก
มหาวิทยาลัย แก้ไขตัวหนังสือให้ตรงตามตัวเลข จาก “(หกหมื่นบาทถ้วน)” แก้ไขเป็น “(หนึ่งหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)” และในวันนี้มีรายรับเพ่ิมขึ้นจากการบริจาค ดังนี้  (1) คุณจ านงค์ ตันติ รัตนโอภาส ที่ปรึกษา
คณะกรรมการฯ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (2) คุณสมฤทธิ์ สนขาว ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 
จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (3) คุณอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ กรรมการฯ จ านวน 3 ,000 
บาท (สามพันบาทถ้วน) และ (4) พลโทอิสระ วัชรประทีป จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอขอบคุณกรรมการและที่ปรึกษาทุกท่าน เงินดังกล่าวจะเก็บไว้
ใช้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์จากคุณอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์  
ในการมอบหนังสือพจนานุกรมอาเซียนให้แก่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และโรงเรียนประถมสาธิตฯ แห่งละ 5 เล่ม 
รวมทั้งกรรมการผู้ซื้อทีมแต่ไม่มาแข่งตามจ านวนทีมที่จ าหน่ายบัตรไป 
  พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือขอบคุณพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือพจนานุกรมอาเซียนตามจ านวนทีม  

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องหนังสือพจนานุกรมได้ขอความ
อนุเคราะห์จากทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกทีมที่ยังไม่ได้รับให้แจ้งความประสงค์มา มอบให้ทีมละหนึ่ง
เล่ม วันนี้เตรียมมาท้ังหมด 30 เล่ม ของโรงเรียนสาธิตทั้งสองแห่งจะส่งตามมา   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  และได้น าเสนอ 
มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



  4.2 ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 

  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้น าเสนอตารางงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และตารางก าหนดการ
ซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 – 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยก าหนดให้มีการซ้อมในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ เวทีใหม่  
สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตรักในวัยมากประสบการณ์” 

เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตรักในวัยมากประสบการณ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
ในการบรรยายเรื่องเพศศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจในชีวิตรักมากขึ้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนมิถุนายน 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ ไม่มีการเคลื่อนไหว ยอดคงเหลือ จ านวน
35,880.64 บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                     
ยอดคงเหลือ จ านวน 35,880.64 บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
 

  5.2 การขออนุมัติเงินสมทบทุนในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานถ้วย ง 
ประจ าปี 2558 
  เลขานุการ ได้น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า เนื่องด้วยอาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ที่ปรึกษา
ชมรมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เงินสมทบทุนในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
ถ้วย ง ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  นายไพโรจน์ ศรศิลป์ ได้เสนอที่ประชุมว่า เดิมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เคยมีหลักเกณฑ์ก าหนดวิธีการใช้เงินของคณะกรรมการ ส่วนใหญ่สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา  
ส่วนด้านกีฬาเคยสนับสนุนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท อีกทั้งการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวเป็น
เงินรวมกว่า 100,000 บาทนั้นเป็นจ านวนเงินที่มากเกินไป ดังนั้นควรด าเนินตามหลักเกณฑ์การใช้เงินของ
คณะกรรมการ 

  



พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้เสนอในที่ประชุมว่า การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของ
คณะกรรมการมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา เมื่อได้เงินมาแล้วควรมีกรอบในการพิจารณาวิธีการ  
ใช้เงิน และก าหนดจ านวนเงินแยกเป็นประเภทต่างๆอย่างชัดเจน เช่น ด้านทุนการศึกษา ด้านกีฬา เป็นต้น 

นายดุสิต ปิยะทัต  ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า หนังสือที่เสนอมามีความประสงค์ใคร่ขอเงินสมทบทุน 
มิใช่ต้องการทั้งหมด 100,000 บาท แสดงว่ามีส่วนที่ได้มาแล้วหรือไม่ 

นายสมปอง สิงห์ชู ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า  เห็นควรให้ผู้ที่ขอความอนุเคราะห์ท าหนังสืออย่าง
เป็นทางการเสนอไปยังบริษัทเอกชนต่างๆ โดยไม่ต้องระบุจ านวนเงินเพ่ือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ในนามบริษัท  

นายศุภกิจ อาจวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ชมรมฟุตบอลได้จัดท าโครงการเสนอต่อองค์การ
บริหารนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟุตบอล โดยทางองค์การบริหารนิสิต
มีงบประมาณสนับสนุนจากเงินกิจกรรมนิสิตคือ 5,000 บาทให้กับทุกชมรม นอกจากนี้ชมรมส่วนมากจะรับ
บริจาคจากหน่วยงานภายนอก และท ากิจกรรมเปิดกล่องรับบริจาคของนิสิต เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุน
ดังกล่าวควรค านึงถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะได้รางวัลด้วย 

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานถ้วย ง นั้นเป็น
ฟุตบอลลีกสโมสรอยู่ในรูปของธุรกิจ ดังนั้นควรเป็นเรื่องของสมาคมศิษย์เก่า บริษัทห้างร้านเอกชน ไม่เกี่ยวกับ
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อีกท้ังต้องใช้งบประมาณสูงในการแข่งขันฟุตบอลลีก  

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ได้สอบถามที่ประชุมว่า การแข่งขันฟุตบอลประเภทที่ขอมามีนิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมทีมกี่คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า มีนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ประมาณ 12-13 คน คิดเป็น 70% และบุคคลภายนอก 30%  

ประธาน ได้เสนอที่ประชุมว่า เห็นควรสนับสนุนในเรื่องการสมัคร คือค่าสมัครจ านวน 
10,000 บาท ในส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เสนอแนะให้ท าหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังบริษัทเอกชน และขอ
อนุญาตที่ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์การอนุมัติเงินคณะกรรมการ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการ
พิจารณาการใช้เงินในอนาคต โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
ร่างเกณฑ์ดังกล่าวแล้วน าเสนอท่ีประชุม  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติเงินคณะกรรมการจ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนค่าสมัคร
แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานถ้วย ง ประจ าปี 2558 และให้ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงิน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการอนุมัติเงินของคณะกรรมการฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 7/2558 เดิมก าหนดประชุมในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ในการนี้ขออนุญาตที่ประชุมจัดการ



ประชุมนอกสถานที่และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18  กรกฎาคม พ.ศ.
2558 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดการประชุมนอกสถานที่และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 17 – 18  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 

 6.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
นายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ ได้เสนอแนะที่ประชุมว่า การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

ของคณะกรรมการ เสนอแนะให้มีงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมชมรมของนิสิตนักศึกษา เพราะการ
ท ากิจกรรมมีความส าคัญต่อการประเมินของมหาวิทยาลัย ด้วยการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นรูปแบบของ
กิจกรรมผสมผสาน รวมทั้งท าให้นิสิตนักศึกษามีความคิดด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 

นายสมฤทธิ์ สนขาว ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เสนอแนะให้มีงบประมาณกองทุนส ารองแก่นิสิต
นักศึกษาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นลักษณะเงินยืม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 
 
 

 

นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ      ผู้บันทึกการประชุม 
    นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน    พิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


