
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2558 

วันพุธที่ 6 เมษายน 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. นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายประสาร         เรืองสุขอุดม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมพงษ ์       สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายอิสรากร            สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายศุภกิจ       อาจวิชัย   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
17. นายบันเทิง        แผ่นงาม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
18. นายวัชศักดิ์        จันทรกูล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
19. นายธีระ    ภิรมย์พงษ ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
2. นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
3. พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   ติดภารกิจ 
4. นายศักดิ์ชัย      สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
5. นายสนิท       จรอนันต์  จิดภารกิจ 
6. นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางนวรัตน์    ฤดีพิพัฒน์พงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท์  เจ้าหน้าที่การประชุม 



5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางวลินเนศร์    ธีรการุณวงศ์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นางสาวรัชดา    มานิมิต   เจ้าหน้าที่การประชุม 
9. นางสาวมณฑา   เศรษฐขจร  เจ้าหน้าที่การประชุม 
10. นางสาวไพวัลย์   ดวงทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
11. นางสาวดวงตรา   รูปทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
12. นางสุนันท ์    มือแข็ง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
13. นางจ ารัส    ชื่นบานเย็น  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อนุมัติ

แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 
หรือไม่เกิน 180 วัน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

1.2 ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี 2558 
ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมว่า การพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2558 เมื่อได้ก าหนดรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัย  
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

(1) หน้า 6 (5) ค าว่า “จ านวนถ้วยละ 4,000 บาท” แก้ไขเป็น “จ านวน 2 ใบ ใบละ 
4,000 บาท ” และ ค าว่า “จ านวนถ้วยละ 2,000 บาท” แก้ไขเป็น “จ านวน 4 ใบ ใบละ 2,000 บาท” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

  3.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อ
การศึกษา 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุน
สนับสนุนเพื่อการศึกษา โดยไดใ้ห้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 
 



(1) ฝ่ายสถานที่ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์และพิธีการ 
ประธาน ได้เสนอที่ประชุมว่า ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านพร้อมกัน

ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน ก่อนเวลา  08.30 น. เริ่มพิธีเปิด 
ไม่เกินเวลา 08.30 น. ประธานเปิดการแข่งขันคือนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา  
และว่าที่อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา มาร่วมพิธีเปิดด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งเชิญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมในการเตรียมสถานที่แข่งขันและงานพิธีการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ได้ไปส ารวจและเตรียม
ความพร้อมของสถานที่แข่งขันโบว์ลิ่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการ ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558  
และได้แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดร่างก าหนดการการแข่งขันโบว์ลิ่งตามเอกสารประกอบที่แนบมา  

พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้เสนอแนะที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า  ควรให้ผู้ เข้าแข่งขันที่มา
ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิในการลงเล่นก่อน และหากมีผู้เข้าแข่งขันที่มาลงทะเบียนภายหลังจากจบการแข่งขัน
แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิเล่นโดยจ่ายค่าเกมให้เป็นการให้เกียรติผู้ที่ซื้อทีม 

(2) ฝ่ายการเงินและลงทะเบียน 
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลปัจจุบันมีผู้ที่ช าระเงินและแจ้งหลักฐาน

การช าระเงินแล้วจ านวนหนึ่ง แต่บางรายโอนเงินเข้าบัญชีแต่ไม่ได้แจ้งการช าระเงิน จ านวน 77,000 บาท  
จึงได้สอบถามที่ประชุมซึ่งทราบแล้วว่าเป็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ นายสมปอง สิงห์ชู จ านวน 30,000 
บาท นายชาญชัย โชคอ านวยกุล จ านวน 30,000 บาท และนายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ จ านวน 9,000 บาท 
เหลือยอด 8,000 บาท ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นของผู้ใด คาดว่ามีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนการแข่งขัน ทั้งนี้ได้แจ้ง
ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการจ าหน่ายบัตรและผู้ช าระเงินทั้งหมด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การร่วมสนับสนุนทีมแข่งขันโบว์ลิ่ง
ของนิสิตนักศึกษา คือร่วมแข่งขันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษอย่างละ 10 ทีม รวมเป็น 20 ทีม  

ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้ประสานหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการร่วมสนับสนุน 
ทีมแข่งขันโบว์ลิ่ง ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ หากมีการสนับสนุนโดยการบริจาคเงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย
ต้องขอคืนบัตรแข่งขัน และให้น ารายงานรายละเอียดทั้งหมดของการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลน าเสนอต่อ 
ที่ประชุมในการประชุมคราวถัดไป  

(3) ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์ 
ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดท าป้ายไวนิลติดประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและสถานที่แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(4) ฝ่ายสวัสดิการและของรางวัล 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า นายดุสิต ปิยะทัต ได้น าเสื้อส าหรับให้คณะกรรมการใส่ 

ในวันแข่งขันโบว์ลิ่งมามอบให้จ านวน 100 ตัว รวมของรางวัลต่างๆ ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้าของนางเลื่อมใส ใจแจ้ง 
หนังสือพจนานุกรมภาษาอาเซียน ของนายอิสรากร สุวรรณทิพย์ และเครื่องซักผ้า 10 เครื่อง ของพลโทอิสระ 
วัชรประทีป และเครื่องฟอกอากาศ 10 เครื่อง ของนายสมพร ทิมแสง โดยมอบ ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี 
ประธานฝ่ายฝ่ายสวัสดิการและของรางวัลก าหนดวางแผนวิธีการแจกของรางวัล และมอบฝ่ายเลขานุการ
ประสานกับผู้มอบของรางวัลเพ่ือจัดเตรียมไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน 

 
 



พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เครื่องซักผ้าโดยแท้จริงแล้วเป็นกะละมังซักผ้า 
ดังนั้นการแจกของรางวัลควรเป็นวิธีการจับสลากเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศสนุกสนานในการจัดการแข่งขัน 

นางนวรัตน์ ฤดีพิพัฒน์พงศ์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอมอบไฟฉุกเฉิน LED 5 ชั่วโมง จ านวน  
2 เครื่อง เป็นของรางวัลส าหรับแจกด้วยเช่นกัน และจะน าไปมอบให้ฝ่ายสวัสดิการและของรางวัลในช่วงเช้า
ของวันแข่งขัน 

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผ้าเช็ดหน้าจะน าไปมอบให้ฝ่ายสวัสดิการและของ
รางวัลในเช้าวันของแข่งขันเช่นกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยโดยกรรมการฯ 
  นายสมปอง สิงห์ชู ได้เสนอแนะที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคราวที่แล้ว 
จึงมีข้อเสนอแนะในการสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านกีฬาระดับโลกหรือระดับ 
แชมป์เปี้ยนชิพ โดยเน้นในประเภทกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจน เช่น มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล 
เป็นต้น เมื่อมีนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงแต่ขาดการดูแลอย่างเหมาะสม คณะกรรมการฯ สามารถ
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ไปยังบริษัทต่างๆให้ช่วยสนับสนุน และที่บริษัทยินดีรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่โรงงานเป็นแหล่งความรู้ทั้งด้าน 
ช่างเชื่อมเหล็ก ด้านการบัญชี เป็นต้น 

นางนวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ ได้เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ยินดีรับนิสิตนักศึกษาที่จะมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเช่นกัน ได้แก่แผนกไฟฟ้า แผนกช่างกล ด้านการบัญชี ด้านวิศวกรรม เป็นต้น และ
เสนอแนะให้คณะกรรมการฯ จัดท ารวมเล่มประกอบด้วยเบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง และภาพถ่ายของกรรมการฯ
แต่ละท่านเพ่ือสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกยิ่งข้ึน 
  ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมคราวที่ผ่านมาได้มีการอภิปรายเรื่องกีฬาไป
ค่อนข้างมากว่าแรงดึงดูดของมหาวิทยาลัยไม่เหมือนในอดีตที่มีนักกีฬาที่มีคุณภาพจ านวนมาก หากจะส่งเสริม
ด้านกีฬาให้ประสบความส าเร็จก็คือมีผู้ฝึกสอนพามาเรียน ซึ่งทางส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้รับทราบและ
คณะกรรมการฯก็ได้เสนอความคิดเห็นทุกแง่มุม ได้แก่ นายดุสิต ปิยะทัต ด้านกีฬาแบตมินตัน นายไพโรจน์  
ศรศิลป์ ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส นายวันชัย ยุกแผนเคยเป็นผู้ฝึกสอนมาก่อน กรรมการฯทุกท่านยินดีช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุน แต่ปัจจัยส าคัญคือนิสิตนักศึกษาจะต้องฝึกมาจากระดับมัธยมศึกษา หากกรรมการท่านใด
รู้จักผู้ทีม่ีความสามารถด้านกีฬาขอให้แนะน าแก่ทางมหาวิทยาลัย 

และกล่าวเพ่ิมเติมว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง เช่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เช่น 
การเพาะพันธ์หอยมุกน้ าจืดที่สระยายโสมประสบความส าเร็จระดับโลก มาร่วมน าเสนอในที่ประชุมด้วย  
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  และได้น าเสนอ 
มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ประธาน ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มีการเคลื่อนไหวคือถอนเงินเพ่ือสนับสนุน 
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี 2558” จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) ยอดคงเหลือ จ านวน 35,880.64 บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารนอกเล่ม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                     
ยอดคงเหลือ จ านวน 35,880.64 บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 6/2558 เดิมก าหนดประชุมในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 เนื่องจากกรรมการฝ่ายการเงิน 
ติดภารกิจซึ่งต้องมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันโบว์ลิ่ง  จึงขอเลื่อนเป็นวันพุธที่ 3 มิถุนายน  
พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 ความร่วมมือระหว่างทหารและมหาวิทยาลัย 
พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้น าเสนอที่ประชุมว่า ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้รับการ

ประสานจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ช่วยดูแลนิสิตนักศึกษาที่ไปออกค่าย
อาสา ณ จังหวัดปราจีนบุรี จึงมีข้อมูลแจ้งมหาวิทยาลัยทราบว่าโดยปกติทหารทั่วประเทศจะมีงานช่วยเหลือ
ประชาชนที่ส าคัญคือการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยมีการวางแผนการท างานและก าหนดช่วงเวลาไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งงบประมาณได้มาจากเงินบริจาคทั้งหมด มหาวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา 
ออกค่ายอาสาช่วยเหลือการท างานของทหารโดยจะประสานงานให้เนื่องจากมีงบประมาณและที่พักอยู่แล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



  6.3 การได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าภาคกลางตอนล่างและกรรมการหอการค้าไทย 
  นายประสาร เรืองสุขอุดม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานหอการค้า
ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี  
อีกทั้งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการหอการค้าไทยด้วย ปัจจุบันหอการค้าไทยเป็นองค์กรที่มีความส าคัญดังนั้น 
การได้เข้าไปเป็นกรรมการจึงจะมีส่วนช่วยประสานงานเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้ได้ประสบการณ์จริง  โดยแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่นิสิตนักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้คือที่ โรงไฟฟ้า อ าเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น  
 

เลิกประชุมเวลา  14.45 น. 
 
 

 

นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ      ผู้บันทึกการประชุม 
    นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน    พิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


