
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 4/2561 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.อ.พิสิฐชัย      ถิ่นขนอน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. พล.ร.อ.สุพจน์      สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. พลโทอิสระ       วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์     เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายมนัส     ประจวบจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
18. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
20. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
2. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ   
3. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
4. ดร.สวรส      เสริมพรวิวัฒน์  ติดภารกิจ 
5. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสุธี     พงษ์เพียรชอบ  ผู้น าเสนอ 
2.นางสาวกรกาญจน์   อุน่บ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3.นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 โครงการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทุกท่านท่ีเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” ในวันจันทร์ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดบุปผาราม
วรวิหาร และร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในกัณฑ์ทานกันฑ์ รวมยอดท าบุญ จ านวน 60,500 บาท 
(หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยทางวัดได้มอบพระพุทธรูปให้กัณฑ์ละหนึ่งองค์ จึงขอมอบให้บูชาไว้ ณ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย อาคาร 6 ช้ัน 14 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2561  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์  น าเสนอท่ีประชุมว่า จากการประชุมคราวท่ีแล้วได้มีมติแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยท่ีประชุมแต่งต้ังให้นายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ และว่าท่ีร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ เป็นเลขานุการ ท้ังนี้คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ี  
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านการจัดรายการวิทยุแล้วสองครั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีทุนการศึกษาในการเดินทางไป
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศ หากกรรมการมีข้อมูลท่ีต้องการเผยแพร่สามารถส่งข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์ได้
เช่นกัน 
  นายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยท่ีผ่านมาเป็น
ผลงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุกท่าน และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีมีเครือข่ายด้าน
ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รวมท้ังสมาคม
นักข่าวช่างภาพส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น และขอแนะน าช่างถ่ายภาพของมหาวิทยาลัย ถึงลักษณะของ
ภาพท่ีสามารถลงหนังสือพิมพ์ได้ต้องเห็นหน้าบุคคลชัดเจน บุคคลในภาพไม่ควรถือกระเป๋า รวมทั้งควรหลีกเล่ียงพระ
บรมฉายาลักษณ์และรูปพระต่างๆ เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.2 การจัดท าป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 

 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 10 
เมษายน พ.ศ.2561 ได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยท่ีประชุมได้
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานฯ และพิจารณาเรื่องท่ีสามารถด าเนินการได้ทันที ได้แก่ การจัดท าป้ายช่ือ
มหาวิทยาลัย บริเวณปากซอยถนนอิสรภาพ นั้น  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ โดยประสานงานกับ  
อ.ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้ออกแบบป้ายช่ือมหาวิทยาลัยดังกล่าว และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบ การจัดท าป้ายช่ือ
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ อ.ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ ปรับแบบตัวอักษร และมอบหมายให้ อ.ดร.สวัสด์ิ ทองสิน 
ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุวิทย์ มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ค านวณงบประมาณท่ีใช้ใน
การด าเนินการและส ารวจจุดติดป้ายบอกเส้นทางบริเวณรอบมหาวิทยาลัย และน าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกรท่ี์ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแบบป้ายช่ือมหาวิทยาลัยแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1) ควรปรับตัวหนังสือเป็นสแตนเลสเพื่อคุณภาพท่ีคงทนและเพิ่มไฟสปอตไลท์ส่องด้านบน 
2) ควรน าวาระเรื่องป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการประสานงานกับ อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ เพื่อปรับแบบป้าย
ช่ือมหาวิทยาลัย แล้วส่งมอบแบบให้นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ ์ด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2561 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 การสนับสนุนนักศึกษาโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 
สรุปเร่ือง 

   ตามท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี  
10 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 และรุ่น ท่ี 2 ระหว่างวัน ท่ี 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการนี้ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการไปเรียนร่วม



ดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาท่ีมีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุด จ านวน  
4 คน คนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ ณ Phoenix Academy, Perth เครือรัฐ
ออสเตรเลีย นั้น  
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 วันศุกร์ท่ี  18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบในการมอบเงินจ านวน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นเงินสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ” ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยน าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2561  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมระดมทุน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดแข่งขัน 
ชกมวย การจัดแข่งขันโบว์ล่ิง และการเดินวิ่งการกุศล โดยจะน ารายละเอียดข้อมูลในการด าเนินการน าเสนอ 
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป นั้น 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้  นายสุธี พงษ์เพียรชอบ เลขานุการ 
ร.อ. ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการประสานสนามมวยลุมพินี  
รามอินทรา เพื่อหารายละเอียดในการด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว และน าเสนอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
4/2561 วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 

นายสุธี  พงษ์เพียรชอบ น าเสนอท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวย 
เพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาถึงตารางก าหนดการ ขั้นตอนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขนัชกมวยการ
กุศล  

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ น าเสนอท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล 
โดยน าเสนอแบบเหรียญ เส้ือ และข้อมูลผู้รับจัดงานกิจกรรมมืออาชีพ (Organizer) ให้ท่ีประชุมทราบ  

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 25 47 แล้ว  
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1) การจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ควรก าหนดจัดในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมอบ 
ร.อ. ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า และคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้เป็นหลักในการด าเนินการ และมอบฝ่ายเลขานุการ
ประสานกับนายสุธี พงษ์เพียรชอบ เพื่อด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุญาตจัดมวยการกุศลกับสนามมวยต่อไป  

2) ควรจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน และมอบ
พลโทอิสระ วัชรประทีป เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้อ านวยการเขตธนบุรี และ 
ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ เป็นหลักในการด าเนินงานหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อน าเสนอท่ีประชุมคราว
ถัดไป 



3) ควรเล่ือนการพิจารณาการจัดแข่งขันโบว์ล่ิงไปหลังจากการด าเนินการจัดการแข่งขันชกมวย 
การกุศล และการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลแล้วเสร็จ 

4) ควรมีการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยให้คณะกรรมการจัดผ้าป่ามาคนละกองและต้ัง
กองผ้าป่าในมหาวิทยาลัย เพื่อการมีส่วนร่วม โดยไม่ก าหนดจ านวนเงิน 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

  5.2 การจัดท าเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  
สรุปเร่ือง 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบ การจัดท าเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) และ
มอบฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลรายละเอียดน าเสนอท่ีประชุมในการประชุมคราวถัดไป นั้น 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ประสานขอความอนุ เคราะห์ 
อ.ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้ออกแบบเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) จึงได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.
2561  
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแบบเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) แล้วมี
ข้อเสนอแนะว่าควรปรับทรงเหรียญเป็นทรงเม็ดแตงเพื่อความเหมาะสม และนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์น าเสนอ 
ท่ีประชุมถึงการจัดท าเหรียญ 3 เนื้อ ได้แก่ เนื้อทองแดง จ านวน 30,000 เหรียญแจก และจะด าเนินการเปิดจอง
เหรียญเนื้อเงิน และเนื้อทองต่อไป   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการประสานกับอาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ เพื่อปรับแบบเหรียญ 
แล้วส่งมอบแบบให้นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ ์ด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 ในวันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  6.2 การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

นายจรูญ มีธนาถาวร ได้มอบเงินจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้มหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเงินดังกล่าว มอบให้กองคลังมหาวิทยาลัยเพื่อออก
ใบเสร็จรับเงินต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



  6.3 การมอบเงินสนับสนุนการด าเนินกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

นายสมปอง สิงห์ชู ได้มอบเงินจ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้เป็นเงินกองกลาง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการจึง
ได้น าเงินดังกล่าวเข้าบัญชขีองคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


