
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 
2. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา    อ่่าสะอาด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพฑูรย์     รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
9. ประธานสภานักศึกษา       กรรมการ 
10. นายสมปอง    สิงห์ชู   ท่ีปรึกษากรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือค่ารณ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
4. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  ติดภารกิจ 
5. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
6. ผู้อ่านวยการเขตธนบุรี      ติดภารกิจ 
7. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี่เรือ    ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

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

2. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา    อ่่าสะอาด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
9. ประธานสภานักศึกษา       กรรมการ 
10. นายสมปอง    สิงห์ชู   ท่ีปรึกษากรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น่าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 3/๒๕64 เมื่อวันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 การเปิดบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สาขาเจริญพาศน์ ธนาคาร

กรุงเทพ 
สรุปเร่ือง 
   ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 วันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2564 ได้มีมติเห็นชอบ ให้เปล่ียนบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากธนาคารไทยพาณิชย์ 
เปล่ียนแปลงเป็น ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงเทพ  ยอดเงิน จ่านวน 355,852 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองบาท) 
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 



 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 โครงการหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้ง ท่ี 3/2564 วันศุกร์ ท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับฟังการน่าเสนอรายละเอียดการจัด
กิจกรรมประกวดพระเครื่อง และกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Virtual Run ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น่าเสนอวาระเพื่อท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด่าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
 (1) คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมการจัดประกวดพระเครื่องแล้ว  

ท่ีประชุมเห็นสมควรให้เล่ือนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

- เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศ จึงไม่ควรขอ
พระราชทานถ้วยรางวัล 

- เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงควรพิจารณาช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามมาตรการของรัฐ  โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย 
เป็นหลัก โดยจัดสถานท่ีและท่ีจอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับจ่านวนผู้เข้าร่วม  

- ควรก่าหนดผู้รับผิดชอบโครงการท่ีมีศักยภาพและความรู้ความเช่ียวชาญด้านพระเครื่อง 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่กระทบถึงช่ือเสียงของคณะกรรมการและมหาวิทยาลัย  

- ควรประสานให้ผู้ท่ีมีช่ือเสียงและมีความรู้ความเช่ียวชาญมาร่วมเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการตัดสิน  

- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้ท่ีอยู่ในวงการประกวดพระเครื่องอย่างท่ัวถึง 
- ควรศึกษากระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนก่อน และเมื่อคณะกรรมการมีความ

พร้อมและการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในสถานการณ์ปกติ จึงน่ากิจกรรมดังกล่าวมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

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

 - ควรก่าหนดช่วงเวลาของกิจกรรมให้ชัดเจน โดยขยายระยะเวลาสมัครเพื่อให้สามารถท่าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบข่าวสารมากขึ้น 

- ควรพิจารณาค่าสมัครให้มีราคาใกล้เคียงกับกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล Virtual Run
ของหน่วยงานอื่น และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่าหรับนักศึกษามีเงินสนับสนุนจากงบประมาณส่งเสริม
สุขภาพเช่นเดียวกับการจัดครั้งท่ีผ่านมา 

- เนื่องจากยังไม่เปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย จึงควรท่าการประชาสัมพันธ์โดยเน้น
การส่ือสารกับนักศึกษาเป็นหลัก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ลงในโซเชียล ได้แก่ แอพพลิเคช่ัน TikTok โดยประสาน
ความร่วมมือไปยังศิลปิน ดาราและอินฟลูเอนเซอร์  
  - ควรจัดส่งเส้ือและเหรียญให้กับผู้สมัครทุกราย และส่าหรับผู้ท่ีเดิน/วิ่งครบตามระยะทางท่ี
ก่าหนดให้แถมเหรียญเจ้าพ่อไปด้วย และอาจเพิ่มของรางวัลพิเศษเพื่อจูงใจผู้สมัครด้วย อาทิ ขนม ทีวี ตู้เย็น 
  - ควรเพิ่มตัวเลือกจ่านวนระยะทางให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะกับผู้สมัครทุกช่วงวัย  
โดยก่าหนดระยะทางส่าหรับเดินด้วย และแปลงจ่านวนเป็นก้าวแทนจ่านวนกิโลเมตร  



  - ควรก่าหนดรายละเอียดและค่านวณต้นทุนและก่าไรของราคาเส้ือและเหรียญให้ชัดเจน ค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน 150 บาท  

- ท่ีประชุมได้แต่งต้ังให้นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์เป็นประธานฝ่ายรายได้ นายสนั่น ซิ้มสกุลเป็นท่ี
ปรึกษาด้านการเงิน และนายสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาด้านการด่าเนินการ   
  (3) คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจ่าหน่ายเหรียญหยดน้่า โดยเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการร่วมกันจ่าหน่ายในราคาเหรียญละ 200 บาท และต้ังผู้แทนกรรมการเพื่อรับผิดชอบการจ่าหน่าย 
ในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าให้มีการประชุม
ท้ังผ่านระบบออนไลน์และเข้าร่วมประชุมท่ีมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่าหรับจัดอาหารกลางวันตามจ่านวนคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมท่ีมหาวิทยาลัย 
โดยในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 มีค่าใช้จ่ายจ่านวน 891 บาท 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่าหรับจัดอาหาร
กลางวันส่าหรับคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 จ่านวน 891 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ท่ีประชุมได้ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2565 
วันศุกรท่ี์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


