
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 3/2565 
วันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ลัดดา    อ ่าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
7. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 
2. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นาย สมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอุดม    พลอยจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ก่ากับสถานีต่ารวจนครบาลบางยี เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือค่ารณ  ติดภารกิจ 
3. นายสนั น      ซิ้มสกุล   ติดภารกิจ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
5. ผู้นายอภิชาติ     โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
6. ผู้อ่านวยการเขตธนบุรี      ติดราชการ 
7. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที การประชุม 
2. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที การประชุม 
 
 



เร่ิมประชุมเวลา 13.30 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 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น่าเสนอที ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที  2/๒๕65 เมื อวันพฤหัสบดีที  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ วาระที  1 เพิ มรายละเอียด
วาระที  1.3 ขอขอบคุณ คุณลัดดา อ ่าสอาด ส่าหรับอาหารกลางวันคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที  2/2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  2/2565 ตามที ได้มี
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เร่ือง ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมเดิน 

– ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 
สรุปเร่ือง 

ตามที มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้จัดโครงการเดิน – วิ ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที  3 - BSRU Virtual Run 2022 มีวัตถุประสงค์โครงการ 
เพื อส่งเสริมสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคคลทั วไป 
และหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยก่าหนดเปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที  19 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ.2565 ตามความที ทราบแล้วนั้น  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าให้การจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มที   
และเพื อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที  3 Virtual Run 2022 ให้เป็นที 
แพร่หลายยิ งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขยายเวลารับสมัคร จากก่าหนดเดิมปิดรับสมัครวันที  
15 มีนาคม 2565 เลื อนเป็น วันที  31 สิงหาคม 2565  



 
 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าให้การจัดกิจกรรม
ต่างๆของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มที  และเพื อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ ง  
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที  3 BSRU Virtual Run 2022 ให้เป็นที แพร่หลายยิ งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื อง ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมเดิน – วิ ง 
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที  3 BSRU Virtual Run 2022 จึงน่าเรียนให้ที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2565 วันศุกร์ที  18 
มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

การพิจารณา 
  ที ประชุมได้รับฟังการน่าเสนอแล้ว มีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) การขยายเวลารับสมัครถึงวันที  31 สิงหาคม 2565 เป็นการเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที ก่าลังจะเปิดเทอม และนักศึกษาจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในเดือน
สิงหาคม รวมถึงบัณฑิตที จะมาลงชื อยืนยันในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จ่านวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน 
แต่ยังไม่ก่าหนดช่วงเวลาที ชัดเจน โดยจะมีกิจกรรมงานราตรีบัณฑิต การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
การจองชุดครุยที มหาวิทยาลัย ซึ งคณะท่างานสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ ง การกุศลในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
  (2) ควรเปิดให้ ผู้สมัครในรอบแรกสามารถเข้ามารับ เส้ือที มหาวิทยาลัยได้ ส่าหรับนักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย  
  (3) ควรก่าหนดหลักเกณฑ์ส่าหรับมอบของรางวัล อาทิ ล่าดับผู้สมัครที ลงท้ายด้วยเลข 19 
เนื องจากเป็นวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และของรางวัลที เหลือสามารถ
น่าไปใช้ในกิจกรรมอื นได้ โดยมอบหมายให้ตัวแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื อการ
พิจารณาการมอบของรางวัลส่าหรับผู้สมัคร ในวันจันทร์ที  21 มกราคม 2565 ได้แก่ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ 
ดร.สมฤทธิ์ สนขาว ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์ คุณศิวาพร นายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ และ ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล  

(4) ควรด่าเนินการตามก่าหนดการเดิมให้เสร็จส้ินก่อน เนื องจากได้มีการก่าหนดไว้ชัดเจนแล้ว  
โดยให้ด่าเนินการตามข้ันตอนหลังจากปิดรับสมัคร อาทิ การประกาศผล การแจกของรางวัล และการน่างบประมาณ
ที ได้ไปด่าเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของการเปิดรับสมัครรอบที สองเพิ มเติมต่อเนื องกัน หรือเปิดในช่วงเวลาอื นได้ อาทิ การวิ งฤดูหนาว 

(5) การขยายเวลารับสมัครอาจท่าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายเดิมขาดความเชื อมั นในการจัดกิจกรรม 
และอาจไม่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งต่อไป 

(6) ควรพิจารณาระยะเวลาการขยายเวลารับสมัครให้เหมาะสมโดยอาจปรับลดให้ถึงเดือนเมษายน 
2565 ซึ งเป็นระยะเวลาที ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป  

(7) ควรพิจารณาความคุ้มค่าของการขยายเวลารับสมัคร โดยพิจารณาจากงบประมาณต้นทุน  
ค่าสมัครและงบประมาณจากผู้สนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการจัดท่าเส้ือ เหรียญและของรางวัล หากคุ้มค่าก็สามารถ
ขยายเวลาหรือเปิดรับสมัครรอบที  2 ได้ ท้ังนี้  หากงบประมาณที ได้รับเพียงพอส่าหรับการด่าเนินการของ
คณะกรรมการแล้ว ก็ควรปิดรับสมัคร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมเดิน – วิ ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที  3 BSRU Virtual 
Run 2022 ไปจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยด ำเนินกำรสรุปผลกำรจัดกิจกรรมและมอบของรำงวัล
ท้ังหมดภำยหลังจำกส้ินสุดกิจกรรมแล้ว 
 
 
 
 



4.2  สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
วันที  17 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จ่านวน 919,822.85 บาท (เก้าแสนหนึ งหมื น 
เก้าพันแปดร้อยสิบสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการ จึงน่าเรียนให้ที ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เพื อทราบ ในการประชุมครั้งที  3/2565 วันศุกร์ที  18 มีนาคม 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 และสรุปรำยนำมผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ เพื อให้ที ประชุมร่วมกันพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  3/2565 วันศุกรที์  18 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ที ประชุมได้ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที  4/2565 
วันศุกรที์  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


