
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 4/2565 
วันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ระบบออนไลน์ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
----------------------------------------------- 

   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสนั่น      ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ 
12. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือค ารณ  ติดภารกิจ 
3. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
4. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
5. ดร.ลัดดา    อ่ าสอาด   ติดภารกิจ 
6. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
7. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
8. นาย สมปอง    สิงห์ชู   ติดภารกิจ 
9. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
10. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     ติดราชการ 
11. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    ติดราชการ 
 

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



เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเร่ือง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในท่ีประชุมแล้ว โดยมีกรรมการท่ีแสดงตนในท่ีประชุมดังนี้  
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  

2. นายไพโรจน์      ศรศิลป ์    
   3. นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์  
   4. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว    

5. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์   
6. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ   
7. นายสนั่น      ซิ้มสกุล    
8. นายจรูญ    มีธนาถาวร   
9. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล   
10. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร   
11. นายกองค์การบริหารนักศึกษา      
12. ประธานสภานักศึกษา       
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว   
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  

15. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 3 BSRU Virtual Run 
2022 
สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 และฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งท่ี 3 BSRU Virtual Run 2022 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2565  
วันศุกรท่ี์ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 



 

 

การพิจารณา 
 เนื่องด้วยคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งท่ี 4 กลุ่มย่อย ในการประชุม

วันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีความเห็นว่า ในการจับรางวัลส าหรับผู้สมัครและส่งผลวิ่งครบตามระยะทาง 
ควรรวบรวมจ านวนผู้สมัครท้ังหมดภายหลังจากปิดรับสมัครในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 แล้วน าไปจับรางวัล  
รอบเดียวกัน เนื่องจากได้มีการประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆอย่างกว้างขวางท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยว่า 
มีการจับรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลวิ่งครบตามระยะทางท่ีสมัคร มูลค่ากว่า 300,000 บาท หากแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบ จะท าให้มูลค่าของรางวัลไม่เป็นไปตามท่ีมีการประชาสัมพันธ์ไว้ต้ังแต่แรก จึงน าความเห็นดังกล่าว
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้  
(1) ท่ีประชุมได้พิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีเสียงข้างมากเห็นสมควรให้ด าเนินการ

ตามท่ีเสนอมา เพื่อให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล 
บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 3 BSRU Virtual Run 2022 และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจกของรางวัลด้วย ท้ังนี้ควร
ด าเนินการต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครให้กว้างขวางและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

(2) ท่ีประชุมเสียงข้างน้อยมีความเห็นว่าควรปิดรับสมัครและด าเนินการตามก าหนดการเดิม 
เนื่องจากเมื่อพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณด าเนินการท้ังต้นทุนและก าไรแล้ว มีความเพียงพอต่อการ
ด าเนินการของคณะกรรมการและสามารถสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไปได้  

(3) ผลก าไรจากการจัดโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. น าเข้าบัญชีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ส าหรับการด าเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จ านวนร้อยละ 50 และ 2. น าไป
จัดต้ังกองทุนส าหรับนักศึกษาท่ีประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เช่น สนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยการดูแลของส านักกิจการนักศึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยไปร่วมพิจารณาด้วย อีกร้อยละ 50 ท้ังนี้ต้องพิจารณาประกอบกับวัตถุประสงค์ของโครงการเดิน – วิ่ง 
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 3 BSRU Virtual Run 2022  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ท่ีประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  5/2565 
วันศุกรท่ี์ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


