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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

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

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  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      ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ 
2. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา    อ่ำสะอาด  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   ที่ปรึกษากรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือคำรณ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
4. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  ติดภารกิจ 
5. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
6. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี      ติดภารกิจ 
7. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ    ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเรื่อง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการที่แสดงตนในที่ประชุมดังนี้  
  1. นายไพโรจน์      ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ 

2. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา    อ่ำสะอาด  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   ที่ปรึกษากรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/๒๕64 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 การเปิดบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ 

สรุปเรื่อง 
   ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2564 ได้มีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากธนาคารไทยพาณิชย์ 
เป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงเทพ  ยอดเงิน จำนวน 355,852 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองบาท) 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 โครงการหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั ้งที ่ 3/2564 วันศุกร์ที ่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับฟังการนำเสนอรายละเอียดการจัด
กิจกรรมประกวดพระเครื่อง และกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Virtual Run ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอวาระเพ่ือที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
 (1) คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมการจัดประกวดพระเครื่องแล้ว  

ที่ประชุมเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

- เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศ จึงไม่ควรขอ
พระราชทานถ้วยรางวัล 

- เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงควรพิจารณาช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามมาตรการของรัฐ  โดยเน้นเรื ่องความปลอดภัย 
เป็นหลัก โดยจัดสถานที่และที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วม  

- ควรกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการที่มีศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่กระทบถึงชื่อเสียงของคณะกรรมการและมหาวิทยาลัย  

- ควรประสานให้ผู้ที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการตัดสิน  

- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้ที่อยู่ในวงการประกวดพระเครื่องอย่างทั่วถึง 
- ควรศึกษากระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนก่อน และเมื่อคณะกรรมการมีความ

พร้อมและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในสถานการณ์ปกติ จึงนำกิจกรรมดังกล่าวมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 (2) คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ ่งการกุศล 
Virtual Run แล้ว ที ่ประชุมได้ร ับฟังการนำเสนอแล้ว มีการตั ้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 
สรุปได้ ดังนี้  

 - ควรกำหนดช่วงเวลาของกิจกรรมให้ชัดเจน โดยขยายระยะเวลาสมัครเพื่อให้ สามารถทำการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบข่าวสารมากข้ึน 

- ควรพิจารณาค่าสมัครให้มีอัตราใกล้เคียงกับกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล Virtual Run
ของหน่วยงานอื่น และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สำหรับนักศึกษามีเงินสนับสนุนจากงบประมาณส่งเสริม
สุขภาพเช่นเดียวกับการจัดครั้งที่ผ่านมา 

- เนื ่องจากยังไม่เปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย จึงควรประชาสัมพันธ์โดยเน้น 
การสื่อสารกับนักศึกษาเป็นหลัก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ลงในโซเชียล  ได้แก่ แอพพลิเคชั่น TikTok โดยประสาน
ความร่วมมือไปยังศิลปิน ดาราและอินฟลูเอนเซอร์  
  - ควรจัดส่งเสื ้อและเหรียญให้แก่ผู ้สมัครทุกราย และสำหรับผู ้ที ่เดิน/วิ ่งครบตามระยะทางที่
กำหนดใหม้อบเหรียญเจ้าพ่อไปด้วย และอาจเพิ่มของรางวัลพิเศษเพ่ือจูงใจผู้สมัครด้วย อาทิ ขนม ทีวี ตู้เย็น 
  - ควรเพิ ่มตัวเลือกจำนวนระยะทางให้หลากหลายยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้เหมาะกับผู ้สมัครทุกช่วงวัย 
โดยกำหนดระยะทางสำหรับเดินด้วย และแปลงจำนวนเป็นก้าวแทนจำนวนกิโลเมตร  
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  - ควรกำหนดรายละเอียดและคำนวณต้นทุนและกำไรของราคาเสื้อและเหรียญให้ชัดเจน ค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน 150 บาท  

- ที่ประชุมได้แต่งตั้งให้นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์เป็นประธานฝ่ายรายได้ นายสนั่น ซิ้มสกุลเป็น  
ที่ปรึกษาด้านการเงิน และนายสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินการ   
  (3) คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจำหน่ายเหรียญหยดน้ำ โดยเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการร่วมกันจำหน่ายในราคาเหรียญละ 200 บาท และตั้งผู้แทนกรรมการเพื่อรับผิดชอบการจำหน่าย  
ในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการประชุม
ทั้งผ่านระบบออนไลน์และเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดอาหารกลางวันตามจำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัย 
โดยในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 891 บาท 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดอาหาร
กลางวันสำหรับคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 จำนวน 891 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั ้งที่  1/2565 
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕65  

 

3.1 การจ าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

สรุปเรื่อง 
 

 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่  26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจ าหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ได้เห็นสมควรจ าหน่ายราคาเหรียญละ 200 บาท ตามความที่ทราบแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 
พ.ศ. 2565  

 
มติที่ประชุม 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 

4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ด้วยนายการุญ  ฤทธิคง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เสียชีวิตลง ส่งผลให้
พ้นจากต าแหน่ งคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลั ย  ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคสอง 
มหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงเห็นควรแต่งตั้ง 
นายสมปอง  สิงห์ชู ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-1- 
 

 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ที่ 1/๒๕65 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 

------------------------------------------------ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
“แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” จึงแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
 นายสมปอง  สิงห์ชู  
 

    สั่ง ณ วันที่  7   มกราคม พ.ศ.๒๕65 
 

 
                                             (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                                                     นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 

4.2 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่  18 มีนาคม  
พ.ศ.2564 นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงเห็น
ควรแต่งตั้ง นางวรินทร  บุญบรรดารสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม  
พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 

4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 
Virtual Run 2022 

 
สรุปเรื่อง 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 
Virtual Run 2022 และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 
Virtual Run 2022 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 44/2565  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่ 44/๒๕65 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 

------------------------------------------------ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                
ได้จัดโครงการเดิน – วิ ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั ้งที ่ ครั ้งที ่ 3 Virtual Run 2022 ระหว่างวันที ่ 19 มกราคม –  
20 เมษายน พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคคลทั่วไป และหารายได้เป็นทุนการศึกษา สำหรับกองทุนเพ่ือการศึกษาและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

   ดังนั ้น  เพื ่อให้การดำเนินงานโครงการเดิน – วิ ่ง บ้านสมเด็จฯ ครั ้งที ่ 3 Virtual Run 2022  
เป็นไปอย่างบรรลุผล มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้  
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ     คชสิทธิ ์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์     ผลพันธิน  รองประธานกรรมการ 
3. ดร.สายหยุด                   จำปาทอง  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์     จูฑา   กรรมการ 
5. ดร.สุรัฐ       ศิลปอนันต์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม     สุ่นสวสัดิ์  กรรมการ 
 

หน้าที ่1. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประธานกรรมการ 
2. คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ    รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10.  คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
11.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
12.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
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13.  คณบดีวิทยาลัยการดนตรี     กรรมการ 
14.  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    กรรมการ 
15.  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
16.  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
17.  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
18.  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
19.  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   กรรมการ 
20.  ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  กรรมการ 
21.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
22.  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต     กรรมการ 
23.  ผู้อำนวยการกองกลาง      กรรมการ 
24.  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
25.  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
26.  ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
27.  ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
28.  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
29.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  1. ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ควบคุม กำกับ ตัดสินใจและให้การสนับสนุน   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  
 

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
๓.๑ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  

1. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นราวัลย ์    สุรังค์สุริยกุล  รองประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองประธานกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.พรรณา    ศรสงคราม  รองประธานกรรมการ 

6. อาจารย์ณัฏฐ์   เตชะปัญญา  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณ ี  มีแก้วกุญชร  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห ์  สิงห์ขจร   กรรมการ 

10. นายภาคภูมิ     กัลยาณคุณาวุฒิ  กรรมการ 

11. นางสาวพรสุดา    เมืองมูล   กรรมการ 

12. นางสาวกันต์ฤทัย     อิทธิสถิตกุลชัย  กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พิไล   ไทพิทักษ์    กรรมการ 
14. อาจารย์อารยา    แสงมหาชัย   กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย   พรหฤทัย   กรรมการ 
16. อาจารย์จีรภรณ์    กิจเจริญ   กรรมการ  
17. อาจารย์อิศรา    ยิ่งยวด    กรรมการ 
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันทพั์ชร อัศวเสมาชัย  กรรมการและเลขานุการ 

19. อาจารย์มนัสวี    พัวตระกูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวบุษบง    ชูเพียร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นายประกฤษฎิ์   เพชรแอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาวปรัชญาภรณ์   นาคกรอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่ 1. วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการผ่านสื่อทุกชนิด 
 2. ติดต่อประสานงานกับผู้สื่อข่าว เพ่ือจดัให้มีการแถลงข่าว ส่งข่าว หรือกระจายข่าวตามที่เห็น

เหมาะสมเป็นระยะๆ 
 3. จัดทำเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

โครงการ 
 5. จัดทำบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตั้งหน้ามหาวิทยาลัย 
 6. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาทำข่าว 
 7. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรับทราบผลความคืบหน้าของการดำเนินการและ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

3.2 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลระบบสารสนเทศ 
 1. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สุรินทร์   ผลงาม   รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ   กรรมการ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นศิากร   เถาสมบัติ  กรรมการ  
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดุษฎี   เทิดบารมี   กรรมการ 

 6. เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
7. นายสุนทร    ปาละพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

 8. นายเอกพงษ์     พร้าวไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่  1. ดูแลระบบการรับสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของระยะทางวิ่งสะสมของผู้สมัคร 
 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง   

 

๓.3 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที ่
1. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี     ประธานกรรมการ 
2. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ    รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  กรรมการ 
5. เจ้าหน้าที่กองอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
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6. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
7. นายสุวิทย์    มุดทะเล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายดนัยณัฐฏ์   เนตรนิธิกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายจักรชัย    ตระกูลโอสถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวนันทยา   เกตุคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาววีณานันท์   เกตุไชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่ 1. ดูแลอำนวยความสะดวกและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง   

 

๓.4 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเทคนิค   
1. นายสมบัติ    ปรีชาชาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ 
2. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  รองประธานกรรมการ 
3. ดร.ไชยรัตน์       อุดมกิจปัญญา  รองประธานกรรมการ 
4. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองประธานกรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์   บัวทอง     กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ     นิลผาย    กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.วิเชียร   ทุวิลา   กรรมการ 
10. นางสาวณัฐวรรณ์       สุขทั่ว   กรรมการ 
11. นางสาวนัทธี    เฟ่ืองฟู   กรรมการ 
12. นายอดิศร        เนียมแก้ว  กรรมการ 
13. นายสุนทร        ปาละพันธ์  กรรมการ 
14. นายฐิติวัจน์        กิ่งแก้วเจริญรัตน์  กรรมการ 
15. นายกรภัทร์        งอกจันทึก  กรรมการ 
16. นายเอกพงษ์     พร้าวไธสง  กรรมการ 
17. นายสุรธวัช      ปานกลาง  กรรมการ 
18. นางสาวนันท์ปภัส     ไทยก่ิง   กรรมการ 
19. นางสาวอัญชลี    โพธยารมย์  กรรมการ 
20. ว่าที่ร้อยเอก.บัญญัติ    เสกนำโชค  กรรมการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันทพั์ชร อัศวเสมาชัย  กรรมการและเลขานุการ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย  ช้างเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวชื่นชีวิน   พลายบัว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวมณฑา   เศรษฐขจร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ 1. กำหนดกติกา ควบคุมการตัดสินการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
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๓.5  คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน   
1. นายสนั่น    ซิ้มสกุล   ประธานกรรมการ 
2. ดร.ลัดดา    อ่ำสอาด   รองประธานกรรมการ 
3. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  รองประธานกรรมการ 
4. นายสมฤทธิ์    สมขาว   รองประธานกรรมการ 
5. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง    กรรมการ 
6. เจ้าหน้าที่กองคลัง      กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ     นิลผาย    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางบุญเพ็ญ     หงษ์ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวปภาอร   แสงวณิช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ 1. บริหารจัดการทางการเงิน  การใช้งบประมาณ  คุมยอด  ตรวจสอบหลักฐาน  ดูแลรายรับ  
รายจ่าย  รับเงินค่าสมัคร  เงินสนับสนุน   

2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
 

3.6 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดหารายได้ 
 1. นายอิศรากรณ์   สุวรรณทิพย์  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมฤทธิ์    สนขาว   รองประธานกรรมการ 

 2. นายจรูญ      มีธนาถาวร  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
4. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
5. นายอรรถพล    เสือคำรณ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
6. นายอุดม      พลอยจินดา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
7. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร     โชติรัตนศักดิ์  กรรมการ 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี     กวินเสกสรรค์  กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร      ทองคำสุก  กรรมการ 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมการ 
13. รองศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์  กรรมการ 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต  ทองสิน   กรรมการ 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  กรรมการ 
16. อาจารย์สิริชัย   เอ่ียมสอาด  กรรมการ 
17. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวกานต์พิชชา   แก้วมหาสุริยวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  1. จัดหารายได้จากผู้สนับสนุนแหล่งอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับรายได้จากค่าสมัครแข่งขัน   
2. ติดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีจิตศรัทธาด้านการกุศลเพ่ือขอรับบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ 
3. ติดต่อขอความสนับสนุนของรางวัลจากบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ 
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4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
 

๓.7  คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดส่งของรางวัลและของที่ระลึก  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ     นิลผาย   ประธานกรรมการ 
2. เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
4. องค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ 
5. สภานักศึกษา      กรรมการ 
6. สโมสรนักศึกษาทุกคณะ     กรรมการ 
7. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่ 1. จัดส่งเสื้อ เหรียญ และของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  

๓.8  คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและรับสมัคร   
1. นายสมปอง    สิงห์ชู   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ     พัดเอ่ียม   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสว ี  ศรีราชเลา  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ประจันบาล  กรรมการ 
7. อาจารย์ไซนิล    สมบูรณ์   กรรมการ 
8. อาจารย์ณัฐพล     บุญรักษ์   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขนิษฐ์    สะสมสิน  กรรมการ 
10. องค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ 
11. สภานักศึกษา      กรรมการ 
12. สโมสรนักศึกษาทุกคณะ     กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์    ปานกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.  นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวภรทิพย์     พลอาชีพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาววรรณฤดี     แสงมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายจักรชัย     ตระกูลโอสถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่ 1. ตรวจสอบการรับสมัครและการชำระเงิน  
2. จัดทำทะเบียนนักวิ่ง   
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

  

18



-7- 
 

๓.9  คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวัดและประเมินผล  
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ     บางเขียว  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  รองประธานกรรมการ 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  กรรมการ 
4. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการ 
5. นางสาวภรทิพย์     พลอาชีพ  กรรมการ 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ  กรรมการ 
7. นางสาววรรณฤดี     แสงมาศ   กรรมการ 
8. อาจารย์อภิญญา       หนูมี   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ 1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวัดและประเมินผล  
2. ดำเนินการวัดและประเมินผลการแข่งขัน สรุปรายงานผลการแข่งขัน และประเมินผลโครงการ 

  
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง 

ให้รายงานประธานกรรมการแต่ละฝ่ายและกรรมการอำนวยการทันที 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  10  มกราคม พ.ศ.๒๕65 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
            อธิการบดี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 

4.4 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 – 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จ านวน 525,018.85 บาท  
(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
ยอดยกมา - - ฿355,852.00

29/11/2564 ถอนเงินคณะกรรมการค่าอาหารกลางวนัประชุมคร้ังท่ี 4/2564 - ฿891.00 ฿354,961.00

20/12/2564

ถอนเงินคณะกรรมการ ดงัน้ี 
1. ค่าสนบัสนุนงบประมาณในการจดัท าเหรียญรางวลั 
การประกวดเด่ียวเคร่ืองดนตรีไทยและขบัร้องระดบัชาติ 
งานวนัคลา้ยวนัพิราลยัสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
ในระหวา่งวนัท่ี 17 - 19 มกราคม 2565 จดัโดย 
วิทยาลยัการดนตรี จ  านวน 10,000 บาท 
2. เงินส ารองการจดัเดิน-ว่ิง บา้นสมเด็จ คร้ังท่ี 3 Virtual Run 
จ านวน 20,000 บาท - ฿30,000.00 ฿324,961.00

25/12/2564 ดอกเบ้ียรับ ฿57.85 - ฿325,018.85

11/01/2565

รับงบประมาณสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ 
คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากผูส้นบัสนุน ดงัน้ี
1. โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาเทคโนโลยแีละภาษาธุรกิจ 
จ  านวน 50,000 บาท
2. บริษทั ริชช่ีบุค๊ส์ จ  ากดั จ  านวน 50,000 บาท
3. บริษทั เอ็มทีที. ซิสเตม็ส์ กรุ๊ป จ านวน 100,000 บาท ฿200,000.00 - ฿525,018.85

ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
ยอดยกมา - - ฿67,020.04

9/12/2564 รับค่าเหรียญจากคุณไพศาล วอ่งไวกลยทุธ์ ฿20,000.00 - ฿87,020.04
31/12/2564 ดอกเบ้ียรับ ฿82.46 - ฿87,102.50
31/12/2564 ภาษี - ฿23.70 ฿87,078.80

บัญชีเหรียญสมเดจ็เจ้าพระยาฯ (เหรียญหยดน า้)

บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 

4.5 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าเหรียญรางวัล 
 

สรุปเรื่อง 
 

 วิทยาลัยการดนตรีจัดการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบ
สานสังคีตศิลป์ไทย” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการดนตรี 
ชั้น 9 และห้องดนตรีเด็ก ชั้น 11 วิทยาลัยการดนตรี ในการนี้ วิทยาลัยการดนตรี จึงขอความอนุเคราะห์การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าเหรียญรางวัลส าหรับผู้ได้อันดับคะแนนสูงสุด ประเภทละ 3 รางวัล รวมจ านวน 
108 รางวัล ตามความท่ีทราบแล้วนั้น  
 

การด าเนินการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดท าเหรียญรางวัล จ านวน 10 ,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 5.1 รายละเอียดการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 

Virtual Run 2022 
 

สรุปเรื่อง 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 
Virtual Run 2022 และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 
Virtual Run 2022 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 44/2565  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  
 
 

การด าเนินงาน 
 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอวาระเพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกัน  
พิจารณาหารายละเอียดการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล ำดบั รำยกำร ระยะเวลำ

1 พฒันาโปรแกรม 1 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565

2 ออกแบบเส้ือและเหรียญรางวลั 1 - 20 ธ.ค. 2564

3 ประชาสมัพนัธ์ 15 ธ.ค. 2564 -10 มี.ค. 2565

4 รับสมคัร 19 ม.ค. - 15 มี.ค. 2565

5 สั่งท  าเหรียญรางวลั 1 มี.ค. - 20 มี.ค. 2565

6 เร่ิมว่ิงและส่งผล 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 2565 ( 79 วนั )

7 สั่งท  าเส้ือว่ิง 1 - 20 มี.ค. 2565

1. หลงัจากส่งผลว่ิงครบ

2. หลงัจากหมดเวลาส่งผล(ส่งผลไม่ครบ)

ค่ำสมัคร ส าหรับนกัศึกษา,นกัเรียนสาธิต  คนละ 300 บาท

ส าหรับบุคลากร, ศิษยเ์ก่า และบุคคลทัว่ไป คนละ 400 บาท

รำงวลัส ำหรับนักวิ่ง แบ่งออกเป็นประเภท ดงันี้

1 รางวลั Gif Card มูลคา่ 1,000 บาท จ านวน 50 รางวลั

- นกัว่ิงท่ีส่งผลครบระยะทาง 30 คนแรก (40 ก.ม. 15 คน และ 100 ก.ม. 15 คน)

- นกัว่ิงท่ีแต่งกายแฟนซี จ านวน 10 รางวลั (ประเภททีม 5 รางวลัและเด่ียว 5 รางวลั)

     * โพสรูปการว่ิงสะสมระยะทางลง Facebook

     * ติดแฮชเทก็ #BsruVirtual2022

     * มีการกดแชร์ จ  านวนมากท่ีสุด 

-นกัว่ิงฝาแฝด จ านวน 10 คู่

2 นกัว่ิงท่ีมีหมายเลขนกัว่ิง (BIB) ท่ีลงทา้ยดว้ยเลข 3 รับผา้บฟัฟรีเพ่ิมอีก 1 ผืน

3 นกัว่ิงท่ีส่งผลระยะทางมากท่ีสุด จ  านวน 10 คน รับประเป๋าเป้ ยีห่้อ ADIDAS จ านวน 1 ใบ

ตำรำงงำนกจิกรรม เดนิ-วิง่ บ้ำนสมเดจ็กำรกศุล คร้ังที่ 3 (Virtual Run)

8 ส่งเส้ือและเหรียญรางวลั
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 จ านวน 5,000 บาท
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕65 

 
วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่สามของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2565           วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 
3/2565     วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/2565 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
5/2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 
6/2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
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