
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 3/2564 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. พลโทสุชาติ     เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ลัดดา    อ่่าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
7. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้อ่านวยการเขตธนบุรี      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
11. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 
2. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
6. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมปอง    สิงห์ชู   ท่ีปรึกษากรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือค่ารณ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ศรัณย์    ฐิตารีย์   ผู้น่าเสนอ 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 



 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเร่ือง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในท่ีประชุมแล้ว โดยมีกรรมการท่ีแสดงตนในท่ีประชุมดังนี้  
  1. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 

2. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี่เรือ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมปอง    สิงห์ชู   ท่ีปรึกษากรรมการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่าให้สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ สถานศึกษาบางแห่งสามารถ
เปิดสอนได้แต่ต้องค่านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งในระดับระดับอุดมศึกษา รัฐบาลและมหาวิทยาลัย
ได้พยายามให้นักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีนก่อนเปิดภาคเรียนปกติในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี 
ณ วัดบางไส้ไก่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
สรุปเร่ือง 

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็น
ประธานอุปถัมภ์ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี  
ณ วัดบางไส้ไก่ ในวันอาทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จ่านวน 51,000 บาท รวมยอดท้ังหมด 920,000 บาท 
และทางวัดได้มอบของท่ีระลึกเป็นหมอนอิงรวมทั้งใบอนุโมทนาบัตรให้คณะกรรมการท่ีร่วมท่าบุญ ท่านละ 1 ใบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น่าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 2/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 โดยไม่มีการ
แก้ไข 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การแนะน ารายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
สรุปเร่ือง 
  ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า เนื่องด้วยการเสียชีวิตของนายการุญ ฤทธิคง กรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่าให้มีต่าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง 1 ต่าแหน่ง จึงเสนอให้ท่ีประชุมแนะน่าผู้ท่ี
มีจิตกุศลอยากท่าประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แล้วจะน่ารายช่ือ
ปรึกษาอธิการบดีต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่ วันท่ี 18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือ จ่านวน 356,852.11 บาท (สามแสน 
ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) จึงน่าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 วันศุกร์ท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

นายสนั่น ซิ้มสกุล เหรัญญิกได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบถึงการด่าเนินการเปล่ียนแปลงธนาคารท่ีฝาก
เงินคณะกรรมการฯ เพื่อความสะดวกในการด่าเนินการ โดยได้ถอนเงินท้ังหมดจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์น่าไป
เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 โครงการหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบกิจกรรมหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมอบหมาย
ให้กิจกรรมประกวดพระเครื่อง และกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Virtual Run เข้าน่าเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรม
ในการประชุมครั้งถัดไป ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้เชิญผู้น่าเสนอเข้าน่าเสนอ
รายละเอียดเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด่าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 วันศุกรท่ี์ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
(1) คณะกรรมการได้รับฟังการน่าเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการจัดประกวดพระเครื่อง  

พร้อมท้ังสอบถามรายละเอียดการเตรียมงานจากผู้น่าเสนอแล้ว ท่ีประชุมเห็นสมควรให้คณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป โดยมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้ท่ีอยู่ในวงการประกวดพระเครื่องอย่างท่ัวถึง 
- ควรมีการก่าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อให้สามารถ

บริหารจัดการและเสนอแนะรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนให้คณะกรรมการด่าเนินการต่อไป  
- ควรด่าเนินการขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



- ควรพิจารณาสถานท่ีและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

- ควรจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาและค่านึงถึงความปลอดภัยของพระเครื่อง
เป็นหลัก เนื่องจากพระเครื่องมีมูลค่าสูง หากเกิดความเสียหายหรือมีการสูญหายผู้จัดงานต้องรับผิดชอบ   

(2) คณะกรรมการได้รับฟังการน่าเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล 
Virtual Run แล้ว ท่ีประชุมได้รับฟังการน่าเสนอแล้ว โดยมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 
สรุปได้ ดังนี้  

- เห็นสมควรให้น่ารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเข้าเป็นงบประมาณของคณะกรรมการฯ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยผ่านการอนุมัติเป็นรายกรณีจาก
ท่ีประชุม  

- ควรน่าเสนอรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย และก่าไรโดยประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา
ต่อไป 

- ควรทบทวนการขอถ้วยพระราชทาน เพราะการจัดแบบ Virtual Run สามารถโกงโดยน่าผลการวิ่ง
ปลอมมาแสดงได้ อาจขอถ้วยรางวัลจากบุคคลส่าคัญท่ีมีช่ือเสียงแทนได้  

- ควรให้ความส่าคัญกับการประชมสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอก อาทิ การน่าไปประชาสัมพันธ์ 
ในเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล Virtual Run  
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้ส่ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด่าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ค่าพวงหรีดงานศพบิดา รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน จ่านวน 1,000 บาท 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน่าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 วันศุกรท่ี์ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการ จ่านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ท่ีประชุมได้ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  4/2564 
วันศุกรท่ี์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


