
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6/2559 

วันพฤหัสบดีที ่27 ตุลาคม พ.ศ.2559 

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

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2.นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  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.นายสมพงษ ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.นายอิศรากรณ์           สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.นางสาวณัฐวรรณ   นพวัฒน์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
15.นาย ฐานันดร       จูทิม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
16.นายณทภัต        ผาเลิศ   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
17.นายวัชศักดิ์    จันทรกูล  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  ติดภารกิจ 
2.พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
3.นายดุสิต    ปิยะทัต   ติดภารกิจ 
4.นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
5.นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
6.นายศักดิ์ชัย       สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ  
7.นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
8.พลโทอิสระ            วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายสนั่น    ซิ้มสกุล   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2.นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
4.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
5.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
     

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่27 ตุลาคม 2559   
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559   
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยกรรมการหลายท่านติดธุระไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
และศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ ท าให้ไม่ครบ 
องค์ประชุม จึงขออนุญาตยกเลิกโครงการดังกล่าว และเลื่อนมาประชุมในคราวนี้ จึงขออภัยกรรมการทุกท่าน 
มา ณ โอกาสนี้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 
  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 
 

4.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปี 2558 – 2559 
  เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี 2558 – 2559  
เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงน าเรียนให้  
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทราบ   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา ประจ าปี 2558 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์
ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการน าผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 ไปทอด
ถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่ า เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญกุศลแด่
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพ่ือให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องท่านเป็นบุคคล
ส าคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561 และในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย 
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมยอดเงินบริจาค ณ วันที่สรุปยอด จ านวนเงิน 105,415 บาท  
(หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทราบ 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอขอบคุณกรรมการที่ร่วมท าบุญ และในวันนี้มีกรรมการและที่ปรึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคเพ่ิมเติมในวันนี้อีกจ านวนหนึ่ง จึงมอบหมายในเจ้าหน้าที่
รวบรวมเงินและน าไปออกใบเสร็จที่กองคลัง และสรุปยอดบริจาคทั้งหมดรวมเป็นเงินจ านวน 117,697 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม  
พ.ศ.2559 ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 06.30 น. และที่วัดพิธีเริ่มเวลา 
10.00 น. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพ่ือบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

  4.4 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งท่ี 3 ปี 2559 
  เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 3 ปี 2559” เพ่ือหารายได้เข้ากองทุน 
“ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” และทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในวันเสาร์
ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดล าปาง จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 3 ปี 2559” 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนตุลาคม 2559 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ มียอดเงินคงเหลือ 544,571.42 บาท (ห้าแสนสี่หมื่น 
สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จ านวน 544,571.42 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
 
 
 
 

 
 



  5.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจ าปี   
พ.ศ.2559 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 
16 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เดิมจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ทั่วประเทศ ประจ าปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาราชภัฏธนบุรีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจ าปี 2559 โดยคาดว่าโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ จะสร้างเสร็จภายในก าหนดและสามารถเปิดให้เข้าพักได้ แต่ปัจจุบันยังไม่เสร็จสมบูณ์ ดังนั้น
ก าหนดการและสถานที่จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามเอกสารประกอบการประชุม และขอเรียนเชิญกรรมการที่สะดวก
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวติดต่อได้ที่ประธานและเลขานุการ รวมทั้งขออนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นค่าลงทะเบียนไม่เกิน 8,000 บาท 

นายสมบัติ  ปรีชาชาญพานิชย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้พิจารณาถึงกิจกรรมในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ทั่วประเทศ มีมติให้เปลี่ยนก าหนดการเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้บรรยาย และการลงเรือรับประทานอาหารไม่มีการแสดงบันเทิง  
แต่มีการบรรยายแทน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 8,000 บาท  
(แปดพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 
ประจ าปี พ.ศ.2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 7/2559 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.2 การจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นายสมปอง สิงห์ชู  น าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมการถวายอาลัย แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ การรวมกลุ่มเดินขบวนไปถวายสักการะพระบรมศพ  
ณ พระบรมมหาราชวัง โดยรวบรวมคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา รวมถึงคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือแสดงให้ประชาชนภายนอกรับทราบถึงการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิธีถวายอาลัยอย่าง
ยิ่งใหญ่เช่นกัน แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน่วยงานก าลังเข้าคิวเพ่ือท าพิธีในพระบรมมหาราชวัง 

เลขานุการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดพิธี
ถวายความอาลัย ณ อาคาร 1 ชั้น 4 นอกจากนี้ยังคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม 
จิตสาธารณะหลายรูปแบบ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีแผนจัดกิจกรรมตลอดช่วง 100 วัน และมหาวิทยาลัยก าลัง



ด าเนินการประสานส าหรับการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง จึงขออนุญาตเรียนคณะกรรมการ
ทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของนิสิตนักศึกษานอกจากการร่วมพิธี
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แล้ว ยังมีการส่งนิสิตนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสากับกรุงเทพมหานคร ในการแจก
อาหาร น้ าดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมถวายอาลัย ณ พระบรมมหาราชวัง และนิสิตนักศึกษาของชมรมสุริยะอาสาที่เข้าร่วม 
ทุกวัน ตั้งแต่วันแรก แต่อาจไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย และเมื่อครบ 100 วัน มหาวิทยาลัยจะมีการ 
จัดกิจกรรมใหญ่อีกครั้ง 

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กล่าวเพ่ิมเติม เชื่อว่ามหาวิทยาลัยก็มีการเตรียมการด าเนินกิจกรรม
ตามที่กรรมการได้เสนอแนวคิดเช่นกัน แต่การจะด าเนินกิจกรรมใดๆ นั้น อาจกระท าภายหลังจาก 50 วันเป็นต้นไป 
แล้วจึงแจ้งเป็นหนังสือให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป 

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพ่ิมเติม ชมรมสุริยะอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บฉุกเฉิน ซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะอีกจ านวนมากเช่นกัน การแสดงความจงรักภัคดีและ
การถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล องค์กรเป็นเพียงตัวรวบรวม
เท่านั้น รวมทั้งรัฐบาลไม่ได้มีแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด การแสดงออกใดๆ จึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานความ
พอดีและต้องระมัดระวังพอสมควร 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยยังขาดด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรให้แพร่หลายไปยังสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยไดม้ีการด าเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายในระยะเวลาที่ผ่านมา จึงควรมีการ
ด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.3 การสนับสนุนการจัดท าหนังสือศรีสมเด็จ 
  นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ น าเสนอที่ประชุมว่า สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดท าหนังสือศรีสมเด็จ ประจ าปี 2560 มีแนวคิดในการประชาสัมพันธ์โฆษณา
หน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งจัดท าเป็น 4 สีทั้งเล่ม โดยผู้สนับสนุนเงินจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) จะได้รับ
การประชาสัมพันธ์ 1 หน้ากระดาษ และผู้สนับสนุน เงินจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) จะได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ครึ่งหน้ากระดาษ จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
  นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยในการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอให้สนับสนุนใช้งบประมาณคณะกรรมกา ร
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 10,000 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์ในหนังสือศรีสมเด็จ 1 หน้ากระดาษ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
เพ่ือสนับสนุนการจัดท าหนังสือศรีสมเด็จ  
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


