
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 3/2562 

วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
19. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. ผู้อ านวยการเขตธนุบรี      ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายมนัส    ประจวบจินดา  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  ผู้น าเสนอ 
3. อาจารย์ ดร.ธนกร   สรรย์วราภิภู  ผู้น าเสนอ 
4. นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 



5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
6. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ แจ้งท่ีประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ประธานสภานักศึกษาจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จึงขอเชิญท้ังสองคนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อท่ีประชุม  

นายปณิธาน ปานสกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากท่ีได้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา รู้สึก
ดีใจท่ีได้ท ากิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงานเดิน – วิ่ง การกุศล ถือว่าเป็น
การประสบความส าเร็จในชีวิตอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นงานใหญ่ ในนามของนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษาเสมอมา  

นายนราธิป สุดใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะได้ด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา 
เข้ามาเรียนตามปกติ ได้เป็นสมาชิกสภานักศึกษา จนขึ้นมาเป็นประธานสภานักศึกษา ได้มีประสบการณ์การท างาน
ร่วมกับคณาจารย์และผู้บริหาร รู้สึกดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมให้การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยในรูปแบบสากล ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในการท างานขององค์กร เช่น การจัดประชุม  
การจัดกิจกรรม เป็นต้น ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับท้ังสองท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ และขอให้น าประสบการณ์ท่ีได้จากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคต และยินดี
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การจัดท าของที่ระลึกให้กรรมการ 2 ท่านที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สรุปเร่ือง 

ประธาน ได้น าเสนอขออนุมัติท่ีประชุมในการจัดท าของท่ีระลึกให้กรรมการ 2 ท่านท่ีได้รับเลือก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา และ
นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เพื่อมอบในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

 1.3 ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
 เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมถึงก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
- 2561 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 วันซ้อมย่อย 15 - 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 วันซ้อมใหญ่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 141 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 วันรับจริง 19 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 จึงเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 - 2561 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 และท่ีประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิทยา พิบูลสวัสด์ิ 
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 



 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

  1.4 การจัดท าเล่มสรุปการด าเนินงานเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 
สรุปเร่ือง 

เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มสรุป
การด าเนินงานเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 น าเสนอท่ีประชุม  

นายจรูญ มีธนาถาวร กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งควรน าไปมอบให้ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ศึกษาเป็นแนวทางในการท างาน  

นายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรจัดท าเพื่อแจกกรรมการฯ คนละ 1 เล่ม ด้วย 
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้ือท่ีเหลือจากงานเดินวิ่ง มอบคืนคุณอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ จ านวน 200 

ตัว ส่วนเส้ือคอปกท่ีแจกกรรรมการฯ มอบคืนคุณอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ จ านวน 80 ตัว ท่ีเหลือมอบให้
มหาวิทยาลัยเพื่อแจกในกิจกรรมต่างๆ   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 โครงการโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อการศึกษาบุตรธิดาของชมรมช่างภาพการเมือง คร้ังที่ 10 

สรุปเร่ือง 
นายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุน

โครงการโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อการศึกษาบุตรธิดาของชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งท่ี 10 โดยคุณกฤตยา สุวรรณไตรย์ 
เป็นตัวแทนของกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2562 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13  อาคาร 
๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 
 
 



  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 17 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 ยอดเงินคงเหลือบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 
283,704.27 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพัน เจ็ดร้อยส่ีบาทยี่ สิบเจ็ดสตางค์) , บัญ ชีเดินวิ่งการกุศล
ธนาคารกรุงไทย จ านวน 1,453,073.29 บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
และบัญชีเหรียญเม็ดแตง จ านวน 70,040.00 บาท (เจ็ดหมื่นส่ีสิบบาทถ้วน)  จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
วันศุกรท่ี์ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.3 การพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า ฯ 

สรุปเร่ือง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าหนั งสือขอให้น าความกราบทูลสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 25 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ ตามความท่ีทราบแล้ว
นั้น บัดนี้ กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้มีหนังสือตอบกลับ ท่ี รล 0010/2228 เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารท่ี 17 
กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น . ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจ้งรายช่ือผู้ท่ีจะเข้าเฝ้าฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.4 ขอขอบคุณ 

สรุปเร่ือง 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 ได้มีมติ เห็นชอบ 
มอบเส้ือเดิน – วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 จ านวน 5 ตัว เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง อย่างยั่งยืน นั้น   
ในการนี้ ชมรมไข่หวานรันนิ่งวิ่งพรานกระต่ายได้จัดท าหนังสือ ท่ี ว 11/2562 เรื่อง ขอขอบพระคุณ ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  
วันศุกรท่ี์ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การขอทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 
สรุปเร่ือง 
 

  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการ เพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ  
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ
เปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันท่ี  16 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2562  
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีมีผลการ
สอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ จ านวน 5 คน  คนละ 
60 ,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ ณ Phoenix Academy, เมืองเพิร์ท เครือรัฐ
ออสเตรเลีย  จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกรท่ี์ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณจากบัญชีเดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
   

5.2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงนานาชาติระดับเอเชียฯ 
สรุปเร่ือง 

 ส านักกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงนานาชาติระดับเอเชีย The 13th Cheerleading 
Asia International Open Championships & The 6 th ASIAN Junior Cheerleading Championships 2019 
ในวันท่ี 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น  

ในการนี้ ส านักกิจการนักศึกษาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน จ านวน 
70,000 บาท เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 
พฤษภาคม พ.ศ.2562  

 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณจากบัญชีเดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน
เชี ยร์ ลีด ด้ิ งน าน าชา ติระ ดับ เอ เชีย  The 13 th Cheerleading Asia International Open Championships  
& The 6th ASIAN Junior Cheerleading Championships 2019 ในวันท่ี 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

5.3 ขอความอนุเคราะห์สนับสนนุงบประมาณโครงการพี่แบ่งปันให้น้อง คร้ังที่ 30 
สรุปเร่ือง 
  ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝันร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพี่แบ่งปันให้น้อง ครั้งท่ี 
30 ในระหว่างวัน ท่ี 4 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียร ติ  
เนื่องในวาระพระชนมายุครบ 64 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบให้ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ต าบล
แม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝันขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.
2562  



มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณจากบัญชีเดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการพี่แบ่งปัน
ให้น้อง ครั้งท่ี 30 จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

  5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.... 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 ได้มีมติ เห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ พ.ศ....   
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ นั้น บัดนี้  นิ ติกรได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา  
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรตัดเนื้อหาค านิยามค าว่า “รายได้” ออก เพราะการนิยามค าว่า “รายได้” ท าให้สาระส าคัญ
ของประกาศฯ ไม่สอดคล้องกัน 

(2) ควรเพิ่มรายละเอียดของกรณียกเลิกกองทุน 
(3) ควรตัดเนื้อหา ข้อ 9 (2) ออกเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับกองทุน 
(4) มอบหมายให้นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ และนายวิทยา พิบูลสวัสด์ิ เป็นกรรมการผู้แทนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในคณะกรรมการกองทุนดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษา
และสาธารณประโยชน์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 ในวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
   

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


