
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 10/2562 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าที่ร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
14. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
16. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
18. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
6. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  ติดภารกิจ 
7. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   ติดภารกิจ 
8. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 กล่าวต้อนรับนายเจน วราหะ ผู้อ านวยการเขตธนบุรี 
สรุปเรื่อง 

ประธาน กล่าวต้อนรับนายเจน วราหะ ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การแสดงความยินดีกับนายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา  
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง
แห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง  

ด้วย พันต ารวจเอกพิสิฐชัย  ถิ่นขนอน ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลตลาดพลู 
เพ่ือให้การด าเนินการประสานงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง จึงเสนอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และแนะน าผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือคนใหม่ คือ พันต ารวจเอกภูสิทธิ์ วังแก้ว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4 ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
สรุปเรื่อง 

เลขานุการ กล่าวเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานวันคล้าย 
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 สรุปผลการด าเนินงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เพ่ือหาทุน
สนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง นั้น บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ จึงน าเรียนให้ที่ประชุม



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 3.2 การด าเนินโครงการเดนิ – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 2 
สรุปเรื่อง 
  ส านักกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง 
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และที่ประชุมหารือถึงความก้าวหน้าของโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 2 แล้ว มีการตั้ง
ข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่าคณะกรรมการฯ ควรช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
ประสานติดต่อกับผู้สนับสนุนด้านงบประมาณและอาหารเครื่องดื่ม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจัดโครงการศึกษาดงูานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแล้ว
มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปไดด้ังนี้   

1. ควรก าหนดสถานที่ศึกษาดูงานให้ชัดเจน โดยมีการก าหนดกรอบประเทศ ดังนี้ ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม เมียนมาร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน  แล้วมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส ารวจความต้องการของ
คณะกรรมการฯ แล้วน าเสนอท่ีประชุมคราวถัดไป 

2. การศึกษาดูงานต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  3.4 ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาคลองด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

ผู้อ านวยการเขตธนบุรีได้น าเสนอรายละเอียดของโครงการพัฒนาคลองด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นกิจกรรมจิตอาสาของเขตธนบุรีร่วมกับประชาชนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยจะน ารายละเอียดเสนอในการประชุมคราวถัดไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 



  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 19 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

4.3 ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2561  และมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4084/2562  
เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ลงวันที่  12 ธันวาคม พ.ศ.2562  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม)  จึงน าเรียนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 – 2562 และจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึ งน า เรียนคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลั ย 
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ และที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า  
ควรด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562- 2563 
เป็นรายปีโดยไม่ต้องรวมข้อมูลเดิม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน หนังสือ
และอุปกรณ์เสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สรุปเรื่อง 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการค่ายเพาะกล้าครู  
น าความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ในวันที่ 21 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครูในอนาคตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมเสริมสร้างทักษะ



ด้านของความเป็นผู้น าที่ดีให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ของครูที่ดีในอนาคต คณะครุศาสตร์จึงขอความ
อนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน หนังสือและอุปกรณ์เสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่10/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) เพ่ือร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน หนังสือและอุปกรณ์เสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในโครงการค่ายเพาะกล้าครู น าความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 
 

  5.2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
สรุปเรื่อง 
 

  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือบริจาคและช่วยเหลือสังคม รวมถึงสร้างภูมิความรู้ทางกฎหมายที่จ าเป็นแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  
โดยก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านเพชร ต าบลแสวงหา  
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของตามที่เห็นสมควร  
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสาร 
ดังแนบ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

  5.3 ขออนุมัติงบประมาณจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทองเอม สุ่นสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 – 2562 และจัดพิมพ์เล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 100 เล่ม บัดนี้ การจัดท าเล่มรายงานฯดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบประมาณในการจัดท า 
จ านวน 24,900 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 24,900 บาท (สองหมื่น  
สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2563  
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

  6.2 การจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจ าปี 2563 
สรุปเรื่อง 
  ผู้อ านวยการเขตธนบุรีน าเสนอที่ประชุมถึงรายละเอียดโครงการกิจกรรมสงกรานต์ ประจ าปี 
2563 โดยเขตบางกอกใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นลักษณะงานสงกรานต์ที่เน้นวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์  
โดยจัดบริเวณพระราชวังเดิมต่อเนื่องมาเขตธนบุรี ย่านกุฎีจีน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ทั้งนี้ ได้แนะน าให้
ผู้ด าเนินการประสานความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย จึงน าเสนอกรอบแนวคิด 
การจัดกิจกรรมเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมในการจัดเตรียมการแสดงหรือนิทรรศการส าหรับร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


