
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 3/2561 

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 6 อาคาร 11 

----------------------------------------------- 

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.สวรส       เสริมพรวิวัฒน์  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. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นายปณิธาน    ปานสกุล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
18. นายนราธิป     สุดใจ   กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ   
2. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ  
3. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
4. ดร.ปรัชญา      มหาวินิจฉัยมนตรี ติดราชการ  
5. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  ผู้น าเสนอ 
2. 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  นายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ์ มอบเงินจ านวน 100 ,000 บาท เป็นทุนกองกลาง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน กล่าวขอบคุณ นายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ์ ท่ีได้
มอบเงินจ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไว้เป็นทุนกองกลางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยขอถือโอกาสน าเงินดังกล่าวสนับสนุน
นักศึกษาโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 
2561 รายละเอียดในวาระเพื่อพิจารณา วาระท่ี 5.3 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 10 เมษายน 2561  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ น าเสนอท่ีประชุมว่า ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย โดยสัมภาษณ์อธิการบดีเพื่อเสนอแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้กับสังคม ซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการ
บันทึกรายละเอียดดังกล่าวเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อเสนอแนะปัญหาและด าเนินการหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 

สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน  
พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 10 
เมษายน พ.ศ.2561 ได้มีมติ รับทราบแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมอบหมาย
กรรมการท่ีมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. การจัดแข่งขันชกมวย  
2. การจัดแข่งขันโบว์ล่ิง  
3. การจัดแข่งขันกอล์ฟ  
4. การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
นายสุธี  พงษ์เพียรชอบ น าเสนอท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวย 

เพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาว่าการจัดแข่งขันชกมวยจะจัดท่ีสนามมวยลุมพินี รามอินทรา ต้ังอยู่ท่ีศูนย์พัฒนา
กีฬากองทัพบก เขตบางเขน โดยมหาวิทยาลัยต้องท าหนังสือขอจัดมวยการกุศลระบุวัตถุประสงค์และก าหนด
ช่วงเวลาท่ีแน่นอน ซึ่งจะประสานนายสนามมวยก่อนแล้วจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง สนามมวยจะเป็นจัดพิมพ์บัตร ในราคา
ต้นทุนใบละ 8 บาท จ านวน 1,500 ใบ เพื่อให้คณะกรรมการน าไปจ าหน่ายราคาใบละ 2,000 บาท โดยมีข้อแม้ว่า
ต้องมอบบัตรให้โปรโมเตอร์จ านวน 100 ใบ และมอบเงินบ ารุงให้สนามมวย จ านวน 60,000 บาท รวมถึงของ  
ท่ีระลึกจ านวน 2 ช้ิน มอบให้โปรโมเตอร์และนายสนามมวย ท้ังนี้ขอน าเสนอเป็นรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อให้ 
ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดช่วงเวลาจัดแข่งขันมวยดังกล่าว  

 

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

 1) การจัดการแข่งขันชกมวย ควรพิจารณาหาผู้สนับสนุน สปอนเซอร์มาโฆษณาหรือแจกรางวัลโดย
ประสานไปยังสนามมวยก่อนเพื่อไม่เป็นการขัดผลประโยชน์ของสนามมวย อาจจัดท าโล่มอบท่ีสนามมวยโดย  
ไม่ขึ้นเวทีมวย และจ านวนของการกระจายบัตรให้แก่คณะกรรมการควรพิจารณาจากศักยภาพความพร้อมของ
กรรมการแต่ละคน โดยกรรมการควรมีส่วนร่วมทุกคน ก าหนดจัดช่วงเดือนสิงหาคม โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสาน
กับนายสุธี พงษ์เพียรชอบ ในการด าเนินการจัดการแข่งขันมวยดังกล่าว  

2) ควรจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เนื่องจากเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจจ านวนมาก การ
ก าหนดเส้นทางอาจก าหนดโดยรอบมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้
อย่างกว้างขวาง การจัดงานดังกล่าวสามารถประสานไปยัง ผู้รับจัดงานกิจกรรมมืออาชีพ (Organizer) และ
มหาวิทยาลัยสามารถหาผู้สนับสนุนได้หลากหลายช่องทาง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และชมรมต่างๆ เป็นต้น  

3) ควรจัดการจัดแข่งขันโบว์ล่ิงในช่วงปลายปี 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดกิจกรรมระดมทุน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดแข่งขันชกมวย การจัดแข่งขัน
โบว์ล่ิง และการเดินวิ่งการกุศล โดยจะน ารายละเอียดข้อมูลในการด าเนินการน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคราวถัดไป 
 
 
 
 



  5.2 โครงการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” 
สรุปเร่ือง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับวัดบุปผารามวรวิหารได้ก าหนดจัดโครงการเทศน์
มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน”  
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อการจัดหางบประมาณบูรณะอาคารประยูรวงศ์
ของวัดบุปผารามวรวิหาร ซึ่งเป็นอาคารเก่าสมัยรัชกาลท่ี ๕ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ โดยก าหนดจัดโครงการระหว่าง
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดบุปผารามวรวิหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็น
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ทานกัณฑ์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอ
วาระเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและร่วมท าบุญเทศน์มหาชาติดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 วันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561  

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดของการจัดโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” แล้วเห็นชอบในการร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน”และขอเชิญคณะกรรมการร่วมฟังเทศน์มหาชาติดังกล่าว ในวันจันทร์ท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร โดยมหาวิทยาลัยจัดรถตู้รับ – ส่ง คณะกรรมการ 
เวลา 14.30 น. ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในการร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 
“๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” 
 

  5.3 การสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 
สรุปเร่ือง 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
น าเสนอท่ีประชุมว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 10 – 23 
มิถุนายน พ.ศ.2561 และรุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ในการนี้ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการไปเรียนร่วมดังกล่าว ให้แก่นักศึกษา
ท่ีมีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุด จ านวน 4 คน คนละ 50,000 
บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ ณ Phoenix Academy, Perth  เครือรัฐออสเตรเลีย ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 วันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561  
 
 
 
 
 



การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดของโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ” ปีการศึกษา 2561 แล้ว เห็นสมควรให้น าทุนกองกลางคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 100,000 บาท และนายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ์ มอบเงินเพิ่มอีกจ านวน 100,000 
บาท รวมเป็นเงินจ านวน 200,000 บาท มอบเป็นเงินสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ” ปีการศึกษา 2561 ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการมอบเงินจ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นเงินสนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ” ปีการศึกษา 
2561 
 

  5.4 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง  
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2561 นั้น เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังและมอบหมายงานแก่คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอวาระเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 วันศุกรท่ี์ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

การพิจารณา 
ท่ีประ ชุม ได้พิ จารณาตามหลักเกณฑ์  เห ตุผลความจ าเป็นแ ล้ว เห็ นสมควรให้ แ ต่ ง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) แต่งต้ังนายไพโรจน์  ศรศิลป์ เป็นรองประธานกรรมการ 
(2) แต่งต้ังนายสนั่น  ซิ้มสกุล เป็นเหรัญญิก 
(3) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ดังนี้ 
 - พลโทอิสระ  วัชรประทีป 
 - พล.ร.อ.สุพจน์  สุดประเสริฐ 
 - นายมนัส  ประจวบจินดา 

- นายสมฤทธิ์  สนขาว 
 - นายกองค์การบริหารนักศึกษา 
(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 - นายวิทยา  พิบูลย์สวัสด์ิ 
 - ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ 
 - ดร.สวรส  เสริมพรวิวัฒน์ 
 - ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล 
 - ว่าท่ีร้อยตรีกานต์  เหมสมิติ 

   - ประธานสภานักศึกษา 
 
 



 
(5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ 
 - นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ 
 - ร.อ. ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า 
 - นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ 
 - ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจปัญญา 
(6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี 
 - นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ 
 - นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ 
(7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
 - พ.ต.อ.พิสิฐชัย  ถิ่นขนอน 
 - นายจรูญ  มีธนาถาวร 

- ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 ในวันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  6.2 การจัดท าเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
สรุปเร่ือง 

นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ น าเสนอท่ีประชุมถึงการจัดท าเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการ
ออกแบบเหรียญดังกล่าว และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการจัดท าเหรียญแล้วจ าหน่ายเหรียญละ 100 บาท 
และให้มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไปยังพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพระเกจิท่ีมีช่ือเสียง
ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลรายละเอียดน าเสนอท่ีประชุมในการประชุมคราวถัดไป 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

  
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


