
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 4/2560 

วันอังคารท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2560 

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

 
ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.นายชัยสิทธ์ิ    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.นายสมพงษ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายวรวิทย์        อินทรัตน์  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
15. นางสาวบาหลี       นิจโชต ิ   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
16. นายพชร       วชิรสกนธ์  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
17. นายจิรากร      วุฒิศรี   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   ติดภารกิจ 
2.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  ติดภารกิจ 
3.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
4.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
5.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
6.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ  
7.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
8.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายสมฤทธ์ิ    สนขาว   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.นางนวรัตน์      ฤดีพิพัฒน์พงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 



2.นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแกน่ายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ น าเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยภรรยาของนายอิศรากรณ์ 
สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ก าเนิดธิดา จึงขอมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีในนามของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
     

 1.2 โครงการประชุมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปาล์มน้้ามันพลังงานทดแทนถ่านหิน 
เพ่ือการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ณ บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ้ากัด 
จังหวัดกระบ่ี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ น าเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ไปประชุมนอกสถานที่ในโครงการประชุมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปาล์มน  ามันพลังงาน
ทดแทนถ่านหิน เพื่อการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ณ บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ 
กรุ๊ป จ ากัด จังหวัดกระบี่ และได้ก าหนดช่วงเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 
พ.ศ.2560 ขอขอบคุณกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณนายสมปอง สิงห์ชู  
ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พัก สถานที่ดูงาน ห้องประชุม และเลี ยงอาหาร ซึ่งในการศึกษาดูงานดังกล่าวคณะกรรมการฯ 
ได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การเข้าเยี่ยมนางเลื่อมใส ใจแจ้ง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว น าเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้เดินทางไปเยี่ยม พร้อมทั งมอบกระเช้าของเยี่ยม
ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เข้ารับการผ่าตัดเนื องอกที่ต่อมไทรอยด์เบียดกล่องเสียง 
ท าให้ไม่สามารถใช้เสียงได้สะดวก ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และเลขานุการที่ไปเยี่ยม 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 1.4 กิจกรรมส้าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา น าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้เริ่มกิจกรรมส าหรับ

นักศึกษาใหม่แล้ว โดยมีจ านวนนักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 1 – 2 รวมประมาณ 2,300 คน ซึ่งได้มีการปฐมนิเทศ  
ตรวจสุขภาพ และประชุมผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว และรอการรับนักศึกษาในรอบที่ 3 คือรอบแอดมิชชัน  
อีกประมาณ 1,000 คน ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่มาก่อนจะมีกิจกรรมตั งแต่วันนี จนถึงเดือนกรกฎาคม ได้แก่ การปรับ
พื นฐาน การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมจริยธรรม และกิจกรรมรับน้องใหม่จัดในระหว่างวันที่  24 - 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัว ตอนนี 
ประมาณ 2,300 คน และมีอีกจ านวนหนึ่งจากการรับตรงของมหาวิทยาลัยและแอดมิชชัน คาดว่ารวมแล้ว  
ไม่เกิน 5,000 คน และสอบถามถึงก าหนดการเปิดเทอมในปีการศึกษา 2561 ด้วย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา  กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย 

ให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยจึงเลื่อนกลับไปเปิดภาคเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 และในปีการศึกษา 2561 ก็เช่นกัน จะด าเนินการเปิดรับนักศึกษาตามระบบ คือ รอบที่ 1 ในช่วงเดือน
ตุลาคม จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบายมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการศึกษา 
โดยมีการแต่งตั งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดละ 15 คน ซึ่งกรรมการฯ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผมร่วมเป็น กศจ. ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
และนายจ านงค์ ตันติรัตนโอภาส ร่วมเป็น กศจ. ของจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดดังกล่าว 
เพื่อปรับนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ปัจจุบันรัฐบาลมองว่า โครงสร้างการศึกษา ขาดแรงงานภาคปฏิบัติการ 
และมหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถท างานภาคปฏิบัติได้ และมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
มัธยมศึกษา โดยส่งเสริมให้เรียนปฏิบัติมากขึ น มีนโยบายโครงสร้างพัฒนาประเทศ แบบต้นน  า กลางน  า  
และปลายน  า ได้แก่ 1) ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 2) การแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  
โดยเน้นการพัฒนาคน 3) ระบบโลจิสติกส์ เน้นคุณภาพสินค้า 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2560  
เมื่อวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560  
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 งบประมาณในการด้าเนินโครงการประชุมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปาล์มน้้ามัน
พลังงานทดแทนถ่านหิน เพ่ือการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ณ บริษัท  
ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ้ากัด จังหวัดกระบ่ี ในระหว่างวันท่ี 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์  น าเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ
งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการด าเนินโครงการประชุมและศึกษาดูงานกระบวนการ
ผลิตปาล์มน  ามันพลังงานทดแทนถ่านหิน เพื่อการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน  
ณ บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ ากัด จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จ านวน 
67,000 บาท (หมหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั น งบประมาณที่ใช้ตามจริงเพียง 54,755 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
ห้าสิบห้าบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์จากนายสมปอง สิงห์ชู ท าให้ลดค่าใช้จ่ายลงจ านวนมาก   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2560 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั งที่  5/2560 เมื่อวันพุธที่  17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุม
โดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปผลการด้าเนินโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ได้ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ 
4/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มียอดเงินคงเหลือ 339,099.71 บาท 
(สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 339,099.71 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
 

  5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด้าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว น าเสนอที่ประชุมทราบว่า นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ เป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมดังกล่าว จึงขออนุมัติเงิน
จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในการจัดซื อของเยี่ยม และภรรยาของ นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ก าเนิดบุตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดของที่ระลึก เพื่อเป็นการ
รับขวัญดังกล่าว จึงขออนุมัติเงินจ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในการจัดซื อของรับขวัญ จึงน าเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าว จ านวน 2,000 บาท 
(สองพันบาทถ้วน) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ.2560   
  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  งบประมาณคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 2 ,000 บาท  
(สองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 
 



5.3 รายงานความก้าวหน้าในการจัดท้าสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้มีมติ เห็นชอบ การจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม
ข้อมูล จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ และขอความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการจัดท าประวัติและผลงานเป็นรายบุคคล เพื่อน าใส่ในเล่มรายงานผลงานต่อไป ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้กรรมการฯ ทุกท่านกรุณาตรวจสอบ
และปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เอกสารฉบับนี จะเข้าโรงพิมพ์และแจกในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดพิมพ์จ านวน 200 เล่ม  
ใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก้าหนดการประชุมครั้งท่ี 5/2560 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ 5/2560 ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

  6.2 การเสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 นายสมปอง สิงห์ชู น าเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรเสนอขอ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ นายกมล สุรังสุริยกุล เนื่องจากที่ได้ไปดูงานที่บริษัทกมลอินดัสตรีแล้ว เห็นว่า
บุคคลผู้นี มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว กล่าวเพิ่มเติมว่า การขอรับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการโดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องน าเสนอผ่านทางคณะส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ จึงน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ 

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ควรให้ใน 2 กรณี คือ  
1) ในฐานะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง 2) เป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้อย่างแท้จริง โดยต้องมีการพิจารณาอย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบ และต้องเสนอตามขั นตอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นข้อเสนอแนะของที่ประชุม และมอบ
เลขานุการไปปรึกษาหารือกับสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาจะเป็นต้นเรื่องจัดท าเอกสารน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



  6.3 การแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ท่ีได้รับต้าแหน่งทางวิชาการ 
 ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี น าเสนอที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มี 

มติแต่งตั งอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรมีการแสดงความยินดีเพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


