
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2563 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าที่ร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
14. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
15. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
16. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
17. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 
18. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
4. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
5. พลโทอิสระ      วัชรประทีป  ติดภารกิจ 
6. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  ติดภารกิจ 
7. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสุพล    จุลใส   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 
2. นายวิชัย    สุดสวาสดิ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 

สรุปเรื่อง 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างรุนแรง

ทั่วโลก และประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากอยู่ใกล้กับประเทศจีนและไม่ได้มีมาตรการเข้มการ
ควบคุมการเข้าประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ท าให้มีผู้เดินทางจากประเทศจีน 
เดินทางเข้าประเทศไทยจ านวนหลายแสนคน ในจ านวนนั้นอาจมีผู้ที่ติดเชื้อจ านวนหนึ่งและเชื้อชนิดนี้แพร่กระจาย  
ได้อย่างรวดเร็ว โดยทางอากาศซึ่งสามารถใช้หน้ากากอนามัยป้องกันได้ และทางแพร่เชื้อทางอากาศซึ่งป้องกันโดย
การล้างมืออย่างสม่ าเสมอ สิ่งที่ส าคัญคือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ ในการประชุมคราวนี้ได้รับความอนุเคราะห์
หน้ากากอนามัยจากส านักกิจการนักศึกษา และเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือจากสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้หน่วยราชการ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปิดท าการตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ห้ามไม่ให้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนและให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้แล้ว ขอเว้นระยะให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนจึงจะนัดประชุมคราวต่อไป เนื่องจากการ
เดินทางออกนอกบ้านท าให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อโรคดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมฯ 

นายสุพล จุลใส เนื่องจากได้รับเลือกให้เป็นสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้วมีการแก้ไขในระเบียบวาระที่ 5  
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 5.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7  
โดยตัดรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2563 ออกท้ังหมด 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์

ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ได้หารือถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย



แล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า เสียงส่วนมากของที่ประชุมเสนอให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 
และให้พิจารณาเมืองในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเมืองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีการติดต่อและลงนามความร่วมมือไว้แล้ว 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์ไวรัสเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยังไม่
หมดวาระจึงจะพิจารณาโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้้าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal 
Somdet CHAOpraya” 
สรุปเรื่อง 

ตัวแทนจากส านักงานเขตธนบุรีได้น าเสนอสรุปผลการด าเนินการโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใส
สมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care 
Canal Somdet CHAOpraya” เป็นกิจกรรมโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของเขตธนบุรี ซึ่งแต่ละเขต
จะต้องเสนอโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่ง เขตธนบุรีได้เสนอที่คลองสมเด็จเจ้าพระยา โดยด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คลองสมเด็จเจ้าพระยามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งได้เริ่มด าเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  
มีกิจกรรมบิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ (Big Cleaning Day) โดยการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ส านักงานเขตธนบุรี และชุมชนโดยรอบ มาร่วมกันพัฒนา ท าความสะอาด มีการผลักดันผู้ค้า จัดระเบียบ
การจอดรถและทาสีรั้ว โดยกิจกรรมต่อไปคือการท าให้น้ าในคลองใสขึ้นโดยใส่จุลินทรีย์ลงไป ก็ต้องขอความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติ 
ที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 – 17 มกราคม พ.ศ. 2563 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 17 
มีนาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

4.3 การเลื่อนประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ตามความที่ทราบแล้วนั้น เนื่องด้านสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด -19 ในปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 7 ออกไปโดยไม่มีก าหนด หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงน า
เรียนที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ขออนุมัติงบประมาณในการด้าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะกรรมการฯ เป็นเงิน 19,150 บาท 
2. ค่าเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – อุดรธานี เป็นเงิน 12,791 บาท 
3. ค่าโต๊ะงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจ  

ลูกสุริยะ) ครั้งที่ 3 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 โต๊ะ เป็นเงิน 16,000 บาท 
4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพ่ือชุมชน สุมหัวคอนเสิร์ต  

ครั้งที่ 2 “ตัวซน” เพ่ือใช้เป็นค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟ เป็นเงิน 10,000 บาท 
5. สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าเจลแอลกอฮอล์ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 67,941 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 

2/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 
67,941 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 



  5.2 การจัดกิจกรรมงานเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 2 
สรุปเรื่อง 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ได้น าเสนอสรุปผลการด าเนินการโครงการเดิน-วิ่ง 
บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มีผู้สมัครเข้าร่วมประมาณ 4,300 คน ถือว่าประสบความส าเร็จอย่างดีเยี่ยม และสรุปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 
จ านวนประมาณ 1,238,000 บาท ซึ่งได้มีการจัดสรรโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 1. น าเงินจ านวน 1,000,000 บาท เข้ากองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2. น าเงินจ านวน 200,000 บาท ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 3. น าเงินจ านวน 38,000 เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังคงค้างอยู่ และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
จัดการเดิน-วิ่ง บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้  

(1) คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ได้มีความประสงค์จัดงานเดิน -วิ่งการกุศลที่อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่าต้องมีการสนับสนุนจากพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีผู้เข้าร่วม
ไม่มากเท่ากับท่ีจัดในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะพิจารณาอีกครั้งเมื่อสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น 

(2) หากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ดีขึ้นภายในก าหนดการการเดิน-วิ่งบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 หากมี
ความจ าเป็นอาจปรับเป็นการเก็บสถิติวิ่งแบบออนไลน์เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้นักวิ่ง  

(3) การอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์ฯ ควรน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้รับทราบด้วย และการขอความอนุเคร าะห์สนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยควรใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวก่อนที่จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และควรมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ อย่างสม่ าเสมอ มีก าหนดการที่ชัดเจน และด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก้าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนการประชุมออกไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเป็น
ปกต ิ

มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

6.2 การแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมขอแสดงความยินดีกับคุณกานต์ เหมสมิติ และคุณกฤตยา สุวรรณไตรย์ ที่ได้รับรางวัล  
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ



เจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร 1 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

6.3 การตัดชุดสูทสากลให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมเห็นชอบให้อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการตัดชุดสูทสากลให้คณะกรรมการ โดยมอบคุณไพโรจน์ ศรศิลป์ เป็นผู้ติดต่อร้านสูท 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


