
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2558 

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 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.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.นายศุภกิจ       อาจวิชัย   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
13.นายบันเทิง        แผ่นงาม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
14.นายวัชศักดิ์        จันทรกูล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
15.นายธีระ    ภิรมย์พงษ ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
2.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
3.นายดุสิต    ปิยะทัต   ติดภารกิจ 
4.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
5.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   ติดภารกิจ 
6.ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี ติดภารกิจ 
7.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
8.นายสมปอง    สิงห์ชู   ติดภารกิจ 
9.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
10.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายไพโรจน์    ศรศิลป์   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.นายสนั่น    ซิ้มสกุล   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
3.นายสมฤทธิ์    สนขาว   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 



4. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
5.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
6.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 

บุนนาค) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดจัดงาน

วันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 18-19 
มกราคม 2559 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี  
วางพวงมาลาในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. และมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การเสวนา และการจัดแสดงต่างๆ รายละเอียดปรากฎในเอกสารก าหนดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ก าหนดการของงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 
16 มกราคม 2559 มีกิจกรรมการเดินเพ่ือสุขภาพซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบ
มหาวิทยาลัยไดท้ราบถึงการจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2559 จึงขอความอนุเคราะห์ของรางวัล
จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อแจกในงานเดินเพ่ือสุขภาพดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม อนุมัติโดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นของรางวัลใน
งานเดินเพื่อสุขภาพ จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

  1.2 การจัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยและ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558  
ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการทบทวน 
งานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม คือ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และ 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  
18 - 19 ธันวาคม 2558 โดยมีการแถลงผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้สภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ หลังจากนั้นเป็นการให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นโดยสภามหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการ และการบรรยายเรื่อง “บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับการพัฒนามหาวิทยาลัย” โดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัย  
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที ่11 พฤศจิกายน 2558   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
  นายสนิท จรอนันต์ กล่าวในที่ประชุมว่า ให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 5 วาระที่ 2  
ให้ตัดข้อความ “จึงยอมรับเสียงส่วนมากโดยผ่านมติที่ประชุม” ออก 



 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2558 ตามท่ีไดมี้การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทน 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และฝ่าย
เลขานุการได้จัดท าสรุปผลการประชุมมาเพ่ือรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่  11/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  และมีการน าเสนอ
สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยย่อ เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

  4.2 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบ สนับสนุนเงินรางวัลให้นักกีฬา 
ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง 5 คน คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน า
เรียนที่ประชุมเพ่ือทราบในการเบิกถอนเงินจากบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในเดือน
ธันวาคม 2558 นี้ จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แก่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปีนี้จะมีการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 19 มกราคม 2559  
จึงขออนุญาตที่ประชุมในการก าหนดกรอบการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล  
  

มติที่ประชุม  รับทราบ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และ
เห็นชอบ การก าหนดกรอบการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 
จ านวน 5,000 บาท เหรียญเงิน จ านวน 4,000 บาท และเหรียญทองแดง จ านวน 3,000 บาท โดยจะมอบ
ให้ในวันที่จัดงานแก่นักกีฬาและรายงานให้ที่ประชุมเพ่ือรับทราบต่อไป 
 

  4.3 รายงานบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้รายงานบัญชีการเงินคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือรับทราบการใช้
งบประมาณและการด าเนินงานต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้เสนอที่ประชุมว่า ควรปรับปรุงการเขียนจ านวนเงินที่มี 
จุดทศนิยมให้เป็นมาตรฐานตามหลักงานสารบรรณ 



นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เนื่องจากเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและการไปศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยจึง
ควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน  

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ไม่เห็นด้วยกับการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะกรรมการฯ ต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเงินที่คณะกรรมการ เป็นผู้จัดหามา  
มิใช่งบแผ่นดิน  

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่ต้องมีการรายงานเนื่องจากมีค าถามจากหลายฝ่ายถึงการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะกรรมการฯ และเพ่ือความโปร่งใส จึงรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ แต่โดยบทบาท
หน้าที่ไม่จ าเป็นต้องรายงานถือว่าเป็นการท าเพ่ือเจตนาดีและมีความตั้งใจท างานเพ่ือมหาวิทยาลัย 

นายสมฤทธิ์ สนขาว กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
เงินทีค่ณะกรรมการฯ จัดหามาไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในเรื่องการไปศึกษาดูงานต่างๆในนามกรรมการให้เบิก
จากเงินของคณะกรรมการฯ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 

  4.4 สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.
2558 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2558  จึง
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 นายสนิท จรอนันต์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดเป็นรูปแบบเรียงหัวข้อตามบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพ่ือให้ทราบว่าคณะกรรมการ 
ได้ด าเนินการตามหน้าที่ในส่วนใดไปบ้างแล้ว 

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เสนอให้แต่งตั้งนายสนิท จรอนันต์ เป็นที่ปรึกษา
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการฯ เพ่ือตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขในขั้นต้นก่อน
น าเสนอท่ีประชุม 

นายสมพงษ์ สุวรรณคู กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีทะเบียนหนังสือเข้า - ออก เพ่ือรวบรวมเป็น
รายงาน ผลงานของคณะกรรมการฯ 

พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการฯ ควรร่วมกันเสนอความคิดเห็น
เพ่ือให้การจัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นายประสาร เรืองสุขอุดม  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ประธานเป็นผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่านสามารถน าแนวคิดไปน าเสนอสภามหาวิทยาลัยและน าเรื่องจาก 



สภามหาวิทยาลัยมาแจ้งต่อที่ประชุม เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
พ.ศ.2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนธันวาคม 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีการเคลื่อนไหวเป็นรายจ่ายรวม 28,365 บาท  
(สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือจ านวน 691,073.90 บาท (หกแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
โดยมียอดเงินคงเหลือ จ านวน 691,073.90 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) 
 

  5.2 โครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ได้ก าหนดจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. –
15.00 น. ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพฯ เพ่ือหารายได้สนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติโดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
โครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)   
 

  5.3 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศองคมนตรี ฯพณฯ พลอากาศเอก 
ก าธน สินธวานนท์ 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ก าหนดจัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศองคมนตรี ฯพณฯ พลอากาศเอก ก าธน สินธวานนท์ ในวันจันทร์ที่  
7 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท ศาลายา บางเลน จังหวัดนครปฐม  
เพ่ือน ารายได้สนับสนุนกองทุน สสอท. ในการให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการบริการวิชาการ
แก่สังคม จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ดังกล่าว มิได้สนับสนุน
การแข่งขันโบว์ลิ่งของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และมิได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
คณะกรรมการฯ จึงขออนุญาตไม่สนับสนุน และในการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนๆ ขออนุญาตให้เป็นหน้าที่ของ
ประธานในการพิจารณาน าเข้าที่ประชุมต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 1/2559 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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 


