
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 1/2561 

วันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2561 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาติ       โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ไชยรัตน์       อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์     เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นายมนัส     ประจวบจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิน่ขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19. นายอวิโรธน์    มัชฌิมพงษ์  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
20. นางสาวเกศินี   บุญสะอาด  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ  
2. ดร.เสาวรส      เสริมพรวิวัฒน์  ติดภารกิจ 
3. นายจรูญ    มีธนาถาวร  ติดภารกิจ    
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสุพล     จุลใส   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2. นายวิชัย     สุดสวาสด์ิ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
3. นายสมปอง     สิงห์ชู   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
4. นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 



6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย    มหาบรรพต  รองอธิการบดี 
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช    กิจรุ่งโรจน์เจริญ  รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร   รองอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี    มีแก้วกุญชร  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑0. อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ     ทองสิน   ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑1. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
14. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑6. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์    บุญแจะ   คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
17. อาจารย์ ดร.คณกร     สว่างเจริญ  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
18. นางสาวอรุณี   คู่วิมล   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
19. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
20. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
21. อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง   ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
24. อาจารย์พรรณา   พูนพิน   ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
๒5. นางสาววรรณดี     อัศวศิลปกุล  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
26. นายอภิชาติ     สิงห์ชัย   รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
27. นายพิสิฐ    วงศ์วัฒนากูล  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (แทน) 
28.นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
29.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
30. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การแนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประวัติของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดส่ือประชาสัมพันธ์แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประวัติของ  
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้กรรมการได้รับทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัยและโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 25 และมาตรา 26 ได้ก าหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยไว้ว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ และผู้น านักศึกษา
จากองค์การนักศึกษามาร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาส
ทางการศึกษาและส าเร็จการศึกษาไปเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต และประสานงานช่วยเหลือปัญหาด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ค าสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและค าสั่งแต่งต้ังที่ป รึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2561 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  และมหาวิทยาลัยได้
แต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 
812/2561 เรื่องแต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี  12 มีนาคม พ.ศ.2561 ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และค าส่ังแต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน ได้เรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ แนะน าตัวเพื่อท าความรู้จักกับคณะกรรมการทุกท่าน   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังแนะน าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงาน และกล่าวขอบคุณกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านท่ีให้เกียรติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนายกระดับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในนามของตัวแทนผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รู้สึกยินดีท่ีได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญครอบคลุมในทุกมิติ 
ท้ังด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน 
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา และศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
คุณสมบัติการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีจะเข้ามาพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการท าหน้าท่ีเสมือนจิตอาสา มองไปท่ีส่วนรวมและประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ถือเป็นเรื่องท่ีควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง   

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2  บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 26 ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของกรรมการไว้ ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ สามารถน าเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ท้ังในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิต เป็นต้น โดยการเสนอแนะนั้นต้องผ่านการอภิปรายในท่ีประชุม
ก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและองค์ประกอบ เช่น ในด้านงานวิชาการ มีสภาวิชาการดูแล เป็นต้น 



2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งมหาวิทยาลัย มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ อย่างหลากหลาย ท้ังในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการดนตรี  

3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอัน
เป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นด้านท่ีคณะกรรมการฯ สามารถสนับสนุนส่งเสริมได้
ง่ายท่ีสุด โดยเน้นสนับสนุนนักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
โดยเฉพาะชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลายสาขาวิชาท่ีลงไปสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวแนะน ามหาวิทยาลัยในภาพรวม ได้แก่ 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตาม
บทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน แต่แผนการด าเนินการได้ปรับไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินงานโดยยึดพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เป็นส าคัญ เน้นว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ดังนั้นทุกภารกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ  
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องให้ความส าคัญไปท่ีท้องถิ่นเป็นหลัก โดยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยหลายท่านท างานอยู่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างดี  

ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเน้น 4 เรื่อง ดังนี้ 1. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดพื้นท่ีบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเป็นหลักในการด าเนินงาน ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องก าหนดพื้นท่ีรับผิดชอบ มีการจัด
ประชุมประธานชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ร่วมมือกับส านักงานเขตธนบุรี ได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาล หรือหากกรรมการรู้จักองค์กรอื่นท่ีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมก็จะ
เป็นการดีอย่างยิ่ง 2. การผลิตและพัฒนาครู เน้นครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านภาษา 3. การพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และ 4. การบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเน้นความโดดเด่น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาครู กรรมการสามารถร่วมเป็น
เครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมในหลักสูตรอบรมระยะส้ัน 15 หลักสูตร ท้ังด้านภาษา ด้านวิชาเฉพาะต่างๆ 
เป็นต้น 2. ด้านการดนตรี วิทยาลัยการดนตรีมีนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียง ได้รับรางวัลจากท่ัวประเทศจ านวน
มาก 3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันมีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองและค าช่ืนชมจากสภาวิชาชีพ คือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย เป็นต้น รวมท้ังมี
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายเรื่องท่ีโดดเด่น ประสบความส าเร็จและสามารถต่อยอดยกระดับคุณภาพ
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศได้ และ 4. ด้านอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ การโรงแรม การท่องเท่ียว 
การแสดงและธุรกิจบันเทิง มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการและได้รับรางวัลท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ จึงเรียนให้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้เป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลัยจัดท า
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมาย
จัดต้ังศูนย์อู่ทองทวารวดีเป็นวิทยาเขตและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยอาจจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ โดย



ความร่วมมือจากประเทศจีน ด้านการวิจัย จะเน้นการวิจัยแบบบูรณาการ มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการ  
ในพื้นท่ีต่างๆเพื่อตอบโจทย์วิจัย รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมท้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จในทุกๆด้านต่อไป 

อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ  กล่าวแนะน าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตท่ีเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารแนะน า ฝากคณะกรรมการ
ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หากมีเครือข่ายของบุคคลท่ีมี
ความสามารถและมีคุณสมบัติท่ีครบตามเกณฑ์ในการรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์สามารถเสนอช่ือได้ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยก าลังผลักดันการเรียนการสอนออนไลน์ 
และการอบรมต่างๆทางออนไลน์ คณาจารย์ต้องปรับตัวในการผลิตส่ือการสอน การสร้างบทเรียนและสร้างรูปแบบ
การเรียนใหม่ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการในการส่งเส ริมสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ผลิตโครงการดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จได้ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และอนุมัติงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเป็นค่าตัดชุดสูทใหค้ณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  5.2 ปฏิทินการจัดประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว น าเสนอท่ีประชุมถึงปฏิทินการจัดประชุมของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ท่ีสามของทุกเดือน 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ปฏิทินการจัดประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในวันศุกร์ท่ีสามของ
ทุกเดือน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 ในวันอังคารท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  
พระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


