
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.ลัดดา    อ ่าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
8. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
10. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายสนั น      ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอภิชาติ       โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือค่ารณ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
5. ผู้อ่านวยการเขตธนบุรี      ติดราชการ 
6. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี เรือ    ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสุนทร    ปาละพันธ์  ผู้น่าเสนอ 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที การประชุม 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที การประชุม 



เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเร่ือง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการที แสดงตนในที ประชุมดังนี้  
   1. นายสนั น   ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายจรูญ มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์   สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. พลโทสุชาติ เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมปอง สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   6. นายอภิชาติ   โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกองค์การบริหารนักศึกษา  กรรมการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ประธาน แจ้งต่อที ประชุมให้ทราบว่า เดิมมหาวิทยาลัยก่าหนดเปิดภาคการศึกษาที  1 ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 โดยวางแผนการด่าเนินงานให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย แต่ผลการ
สอบถามความสมัครใจปรากฎว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 90 สมัครใจเรียนที บ้านมากกว่าการเข้ามาเรียน 
ในมหาวิทยาลัย จึงท่าให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั วไปในระบบออนไลน์และจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนส่าหรับวิชาที มีการปฏิบัติ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
1.3 ขอขอบคุณ คุณลัดดา อ่่าสอาด ส่าหรับอาหารกลางวันคณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 

2/2565  
ประธาน กล่าวขอบคุณ คุณลัดดา อ ่าสะอาด ที อนุเคราะห์อาหารกลางวันส่าหรับคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที  2/2565  
    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น่าเสนอที ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที  1/๒๕65 เมื อวันศุกร์ที  14 มกราคม พ.ศ. 2565  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  1/2565 โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การสนับสนุนการจ่าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
โดย นายสมปอง สิงห์ชู    
สรุปเร่ือง   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  1/2565 วันศุกร์ ที  14 มกราคม 
พ.ศ.2565 ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจ่าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) และที ประชุมมีมติเห็นชอบใหจ่้าหน่ายราคาเหรียญละ 100 บาท และคุณสมปอง สิงห์ชู ได้สนับสนุน
การจ่าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จ่านวน 20,000 บาท จึงมอบฝ่าย
เลขานุการจัดเตรียมเหรียญฯ จ่านวน 200 เหรียญ เพื อมอบในการประชุมคราวถัดไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที  1/2565 ได้มีมติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดท่าเหรียญรางวัล จ่านวน 10,000 บาท 
(หนึ งหมื นบาทถ้วน) กิจกรรมประกวดเดี ยวเครื องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีต
ศิลป์ไทย” ในระหว่างวันที  17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 ห้องปฏิบัติการดนตรี ช้ัน 9 และ
ห้องดนตรีเด็ก ช้ัน 11 วิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยาลัยการดนตรีได้จัดท่าหนังสือขอบคุณ ตามบันทึกข้อความที  อ. 0643.17/11 ลงวันที  1 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื อง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม และน่าเรียนให้ 
ที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื อทราบ ในการประชุม ครั้งที  2/2565 วันพฤหัสบดีที  17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2  สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
วันที  14 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จ่านวน 987,318.85 บาท (เก้าแสนแปดหมื น 
เจ็ดพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการ จึงน่าเรียนให้ที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื อทราบ ในการประชุมครั้งที  2/2565 วันพฤหัสบดีที  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 3 BSRU Virtual Run 
2022 
สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก่าหนดจัดโครงการเดิน – วิ ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที  3 Virtual Run 2022 และฝ่ายเลขานุการได้น่าเสนอรายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที  3 BSRU Virtual Run 2022 และสรุปรายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ เพื อให้ที ประชุมร่วมกันพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  2/2565 วันพฤหัสบดีที  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
ที ประชุมได้รับฟังการน่าเสนอรายงานการจัดกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 

ครั้งที   3 Virtual Run 2022 แล้ว ที ประชุมได้รับฟังการน่าเสนอแล้ว มีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น
หลากหลายสรุปได้ ดังนี้  

(1) ควรเตรียมเนื้อหารายละเอียดที ทันสมัยน่าสนใจส่าหรับประชาสัมพันธ์ในสื อออนไลน์ อาทิ  
คลิปวิดีโอแบบส้ัน เอกสาร ภาพและข้อความส่าหรับการส่งต่อไปยังกลุ่มไลน์และสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ  
เพื ออธิบายความหมายของการวิ งแบบ Virtual Run รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร วิธีการส่งผลวิ งให้ชัดเจน  

(2) ควรประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคล หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก และองค์กรที เกี ยวข้อง อาทิ 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า โดยติดต่อกับประธานรุ่น ประธานชมรมวิ ง เพื อนบ้าน นักวิ ง ที 
สวนสาธารณะ รวมถึงสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ที เกี ยวข้องด้วย  

(3) กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที มีส่วนร่วม ท่าให้ได้ประสบการณ์ในการท่างาน  
ได้สร้างชื อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมท้ังเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที รู้จักไปทั วประเทศ และได้รับ
การสนับสนุนที ดีจากหลายภาคส่วน  

(4) ควรพัฒนา QR Code เดิม ให้สามารถอัพเดทข้อมูลใหม่ได้ เช่น วิธีการสมัคร และการแจกของ
รางวัล      

(5) ควรจัดท่าใบสมัครที สามารถกรอกและสมัครได้โดยง่าย 
(6) การจัดส่งเส้ือและเหรียญส่าหรับผู้สมัครให้คณะกรรมการด่าเนินงานพิจารณาความเหมาะสม

อีกครั้ง โดยพิจารณาจากจ่านวนผู้สมัครและติดต่อประสานกับร้านผลิตเส้ือและเหรียญว่าสามารถแบ่งผลิตสองรอบ
ได้หรือไม่ หากได้อาจก่าหนดจ่านวนคร่าวๆเพื อสั งผลิตก่อน  

(7) การแจกเส้ือคอปก VIP ส่าหรับผู้สนับสนุน ต้ังแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้แจกรายละ 3 ตัว  
(8) เห็นสมควรมอบให้ส่านักกิจการนักศึกษาพิจารณาเลื อนการปิดรับสมัครออกไปตามความ

เหมาะสม  
(9) ควรประชาสัมพันธ์ในการรายงานตัวบัณฑิตและการเปิดจองชุดครุย  
(10) ควรปรับปรุงระบบการสมัครและการตรวจสอบการช่าระเงินให้รวดเร็วยิ งขึ้น  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก่าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ที ประชุมได้ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2565 
วันศุกรที์  18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


