รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2558
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
2.นายจักรนิศิต
3.นายชัยสิทธิ์
4.ดร.นราวัลย์
5.นายประสาร
6.นางเลื่อมใส
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
8.นายวันชัย
9.นายสนิท
10.นายสมพงษ์
11.พลโทอิสระ
12.นายศุภกิจ
13.นายบันเทิง
14.นายวัชศักดิ์
15.นายธีระ
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

สุ่นสวัสดิ์
พานิชสวัสดิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
สุรังค์สุริยกุล
เรืองสุขอุดม
ใจแจ้ง
บุญลิขิต
ยุกแผน
จรอนันต์
สุวรรณคู
วัชรประทีป
อาจวิชัย
แผ่นงาม
จันทรกูล
ภิรมย์พงษ์
บางเขียว
พุทธลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต
กรรมการจากประธานสภานิสิต
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการจากประธานสภานักศึกษา
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายชาญชัย
2.พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
3.นายดุสิต
4.นายทานาย
5.พลเรือตรีธีรัช
6.ดร.ปรัชญา
7.นายศักดิ์ชัย
8.นายสมปอง
9.นายสมพร
10.นายอิศรากรณ์

โชคอานวยกุล
อินทะชัย
ปิยะทัต
ราชโคตร
หทยีช
มหาวินิจฉัยมนตรี
สมบูรณ์วินิจ
สิงห์ชู
ทิมแสง
สุวรรณทิพย์

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นายไพโรจน์
2.นายสนั่น
3.นายสมฤทธิ์

ศรศิลป์
ซิ้มสกุล
สนขาว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ

4. นางสาวกรกาญจน์
5.นางสาวกฤตยา
6.นางสาวภรทิพย์

อุ่นบ้าน
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กาหนดจัดงาน
วันคล้ายวัน ถึงแก่พิราลัย ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 18-19
มกราคม 2559 จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี
วางพวงมาลาในวั น อั ง คารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด กิ จ กรรม
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การเสวนา และการจัดแสดงต่างๆ รายละเอียดปรากฎในเอกสารกาหนดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กาหนดการของงานเริ่มตั้งแต่วันที่
16 มกราคม 2559 มีกิจกรรมการเดินเพื่อสุขภาพซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ แก่ชุมชนที่อยู่ โดยรอบ
มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงการจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2559 จึงขอความอนุเคราะห์ของรางวัล
จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อแจกในงานเดินเพื่อสุขภาพดังกล่าว
มติที่ประชุม อนุมัติโดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นของรางวัลใน
งานเดินเพื่อสุขภาพ จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
1.2 การจัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยและ
สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 19 ธั น วาคม 2558
ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทาโครงการทบทวน
งานนโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ย โดยมี ผู้ เ ข้า ร่ว มการประชุม คื อ สภามหาวิ ทยาลั ย สภาวิช าการ และ
คณะกรรมการอานวยการมหาวิ ท ยาลั ย ณ ภูว นาลี รีส อร์ ท เขาใหญ่ จั ง หวั ด นครราชสี มา ระหว่ า งวั น ที่
18 - 19 ธัน วาคม 2558 โดยมีการแถลงผลการดาเนิน งานของคณะผู้ บริห ารของมหาวิทยาลั ยให้ ส ภา
มหาวิทยาลั ย ได้รั บ ทราบ หลั งจากนั้ น เป็ นการให้คาแนะนาและข้อ คิดเห็ นโดยสภามหาวิทยาลั ยและสภา
วิชาการ และการบรรยายเรื่อง “บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ” โดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
นายสนิท จรอนันต์ กล่าวในที่ประชุมว่า ให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 5 วาระที่ 2
ให้ตดั ข้อความ “จึงยอมรับเสียงส่วนมากโดยผ่านมติที่ประชุม” ออก

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2558 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 3
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ส่งผู้แทน
เข้าร่ว มการประชุม คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลั ยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และฝ่าย
เลขานุการได้จัดทาสรุปผลการประชุมมาเพื่อรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 11/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 19 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และมีการนาเสนอ
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยย่อ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.2 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบ สนับสนุนเงินรางวัลให้นักกีฬา
ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง 5 คน คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ สานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนา
เรี ย นที่ป ระชุมเพื่อทราบในการเบิ กถอนเงินจากบัญชีคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในเดือน
ธันวาคม 2558 นี้ จานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แก่สานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปีนี้จะมีการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย “กันเกราเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 19 มกราคม 2559
จึงขออนุญาตที่ประชุมในการกาหนดกรอบการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล
มติที่ประชุม
รับทราบ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และ
เห็นชอบ การกาหนดกรอบการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง
จานวน 5,000 บาท เหรียญเงิน จานวน 4,000 บาท และเหรียญทองแดง จานวน 3,000 บาท โดยจะมอบ
ให้ในวันที่จัดงานแก่นักกีฬาและรายงานให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบต่อไป
4.3 รายงานบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้รายงานบัญชีการเงินคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบการใช้
งบประมาณและการดาเนินงานต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
พลโทอิ ส ระ วั ช รประที ป ได้ เ สนอที่ ป ระชุ ม ว่ า ควรปรั บ ปรุ ง การเขี ย นจ านวนเงิ น ที่ มี
จุดทศนิยมให้เป็นมาตรฐานตามหลักงานสารบรรณ

นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เนื่องจากเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและการไปศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยจึง
ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน
นายชั ย สิ ท ธิ์ ภู ว ภิ ร มย์ ข วั ญ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การรายงานการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของคณะกรรมการฯ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากเป็ น เงิ น ที่ ค ณะกรรมการ เป็ น ผู้ จั ด หามา
มิใช่งบแผ่นดิน
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ต้องมีการรายงานเนื่องจากมีคาถามจากหลายฝ่ายถึงการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะกรรมการฯ และเพื่อความโปร่งใส จึงรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ แต่โดยบทบาท
หน้าที่ไม่จาเป็นต้องรายงานถือว่าเป็นการทาเพื่อเจตนาดีและมีความตั้งใจทางานเพื่อมหาวิทยาลัย
นายสมฤทธิ์ สนขาว กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
เงินทีค่ ณะกรรมการฯ จัดหามาไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในเรื่องการไปศึกษาดูงานต่างๆในนามกรรมการให้เบิก
จากเงินของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.4 สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.

2558
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2558 จึง
นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
นายสนิ ท จรอนั น ต์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรายงานผลการด าเนิ น งาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดเป็นรูปแบบเรียงหัวข้อตามบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพื่อให้ทราบว่าคณะกรรมการ
ได้ดาเนินการตามหน้าที่ในส่วนใดไปบ้างแล้ว
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เสนอให้แต่งตั้งนายสนิท จรอนันต์ เป็นที่ปรึกษา
ในการจัดทารายงานผลการดาเนิน งานคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขในขั้นต้นก่อน
นาเสนอที่ประชุม
นายสมพงษ์ สุวรรณคู กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีทะเบียนหนังสือเข้า - ออก เพื่อรวบรวมเป็น
รายงาน ผลงานของคณะกรรมการฯ
พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯ ควรร่วมกันเสนอความคิดเห็น
เพื่อให้การจัดทารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า ประธานเป็นผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมใน
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ท่ า นสามารถน าแนวคิ ด ไปน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย และ น าเรื่ อ งจาก

สภามหาวิทยาลัยมาแจ้งต่อที่ประชุม เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น
มติที่ประชุม
พ.ศ.2558

รับทราบ สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจาปี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในรอบเดือนธันวาคม 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีการเคลื่อนไหวเป็นรายจ่ายรวม 28,365 บาท
(สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือจานวน 691,073.90 บาท (หกแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมียอดเงินคงเหลือ จานวน 691,073.90 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)
5.2 โครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ได้กาหนดจัด การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. –
15.00 น. ณ สวนสยามทะเลกรุ ง เทพฯ เพื่ อ หารายได้ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานในกิ จ กรรมต่ า งๆของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
มติที่ประชุม อนุ มั ติ โ ดยใช้ ง บประมาณของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิจ การมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนับ สนุ น
โครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จานวน
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
5.3 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศองคมนตรี ฯพณฯ พลอากาศเอก
กาธน สินธวานนท์
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) กาหนดจัดการ แข่งขัน
กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศองคมนตรี ฯพณฯ พลอากาศเอก กาธน สินธวานนท์ ในวันจันทร์ที่
7 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท ศาลายา บางเลน จังหวัดนครปฐม
เพื่อนารายได้สนับสนุนกองทุน สสอท. ในการให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการบริการวิชาการ
แก่สังคม จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวมิได้สนับสนุน
การแข่ ง ขั น โบว์ ลิ่ ง ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย และมิ ไ ด้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ
คณะกรรมการฯ จึงขออนุญาตไม่สนับสนุน และในการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ขออนุญาตให้เป็นหน้าที่ของ
ประธานในการพิจารณานาเข้าที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 1/2559
ประธาน ได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกาหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน บันทึกการประชุม
และพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

