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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 

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

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

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายไพโรจน์      ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ 
2. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา    อ่ำสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพฑูรย์     รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พลโทสุชาติ     เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
12. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือคำรณ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
4. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
5 นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
 

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

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

2. นายจรูญ มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ลัดดา อ่ำสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ไชยรัตน์   อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.นราวัลย์   สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   6. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   7. พลโทสุชาติ เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นายสมปอง สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายกองค์การบริหารนักศึกษา  กรรมการ  
12. ประธานสภานักศึกษา   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอไมครอน ทำให้กระทบการจัดกิจกรรมทั้งของมหาวิทยาลัยโดยเลื่อนการเปิดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยออกไปก่อน และให้จัดการเรียนการในระบบออนไลน์ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็น
ปกติ และเพ่ือความปลอดภัยของการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีการ
ตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการประชุมด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 

 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมทั้งเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมในวันดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การจำหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)   
สรุปเรื่อง   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจำหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ได้เห็นสมควรจำหน่ายราคาเหรียญละ 200 บาท ตามความที่ทราบแล้วนั้ น ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 
2565   
การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้จำหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุรยิวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ในราคาเหรียญละ 100 บาท 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จำหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในราคาเหรียญละ 
100 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยนายการุญ ฤทธิคง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสียชีวิตลง ส่งผลให้พ้นจาก
ตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคสอง มหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงเห็นควรแต่งตั้ง นายสมปอง สิงห์ชู ดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายจึงนำเรียนให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565  
วันศุกร์ ที่  14 มกราคม พ.ศ.2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.
2564 เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแต่งตั้ง 
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นางวรินทร บุญบรรดารสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเรียนให้ 
ที่ประชุมรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 
Virtual Run 2022 
สรุปเรื่อง 
   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ
ฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  44/2565 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการเดิน – วิ่ ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ลงวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ.2565  ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.4  สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จำนวน 685,018.85 บาท  
(หกแสนแปดหมื่นห้าพันสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.5 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเหรียญรางวัล 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยการดนตรีจัดการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ 
สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการดนตรี 
ชั้น 9 และห้องดนตรีเด็ก ชั้น 11 วิทยาลัยการดนตรี ในการนี้  วิทยาลัยการดนตรี จึงขอความอนุเคราะห์   
การสนับสนุนงบประมาณการจัดทำเหรียญรางวัลสำหรับผู้ได้อันดับคะแนนสูงสุด ประเภทละ 3 รางวัล รวมจำนวน 
108 รางวัล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำเหรียญรางวัล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จึงนำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย   
ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการจัดทำเหรียญ
รางวัล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

 
 
 

6



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 รายละเอียดการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 
สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  44/2565  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022  ลงวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2565  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงนำเสนอวาระเพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ ครั้งที่  3 Virtual Run 2022 ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่  14 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 

ครั้งที่  3 Virtual Run 2022 แล้ว ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น
หลากหลายสรุปได้ ดังนี้  

(1) ควรกำหนดของรางวัลสำหรับผู้ที่สมัครและส่งผลระยะทางการวิ่งตามช่วงเวลาที่กำหนดให้ 
มีความพิเศษและแตกต่างจากผู้สมัครทั่วไป อาทิ ผู้ที่ส่งผลระยะทางการวิ่ง 10 คนแรก โดยของรางวัลต้องมีความ
เหมาะสมและสะดวกในการจัดส่ง เช่น บัตรกำนัลจากห้างร้านต่างๆ 

(2) ควรเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ให้ทันการเปิดรับสมัครในวันที่ 19 มกราคม 
2565  

 (3) คณะกรรมการที่มีเครือข่ายสามารถนำหนังสือขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าวไปเสนอยังองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์งบประมาณเป็นหลักเพ่ือความสะดวกในการ
ดำเนินการ และสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ ชื่อบัญชี คณะกรรมการส่งเสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 126-0-91005-2 ได้ โดยจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จและของที่ระลึกไปให้ผู้สนับสนุน
ต่อไป ในกรณีที่ผู้สนับสนุนประสงค์ให้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์โลโก้
ของผู้สนับสนุนดังกล่าวในเว็บไซต์รับสมัครและสื่อต่างๆที่เก่ียวข้องด้วย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้สำรองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 
จำนวน 5,000 บาท 
  ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดอาหาร
กลางวันสำหรับคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 จำนวน 5,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2565 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 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 2/๒๕65  

 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 

4.1 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดท าเหรียญรางวัล จ านวน 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในกิจกรรมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ 
สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการ
ดนตรี ชั้น 9 และห้องดนตรีเด็ก ชั้น 11 วิทยาลัยการดนตรี ตามความท่ีทราบแล้วนั้น  
 

การด าเนินการ 
 

 วิทยาลัยการดนตรีได้จัดท าหนังสือขอบคุณ ตามบันทึกข้อความที่ อ. 0643.17/11 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จึงน าเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 

4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 14 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จ านวน 987,318.85 บาท (เก้าแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
ยอดยกมา - - ฿635,018.85

14/1/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากบริษทั ส านกัพิมพ ์พฒันาวิชาการ แอนด์ เทคโนโลย ี
(พว.)จ ากดั 50,000 บาท ฿50,000.00 - ฿685,018.85

14/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากสมาคมชาวจงัหวดักระบ่ีกรุงเทพฯ 20,000 บาท ฿20,000.00 - ฿705,018.85

14/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากคุณศิวาพร ศรีศกัด์ินนัท ์ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿708,018.85

14/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากบริษทั ยฟู่า แอดเวอร์ไทส์ซ่ิง จ  ากดั 20,000 บาท ฿20,000.00 ฿728,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายไพฑูรย ์รักษป์ระเทศ ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿731,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากไพศาล วอ่งไวกลยทุธ์ ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿734,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากผศ.ทองเอม สุ่นสวสัด์ิ ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿737,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿740,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯคร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายสมฤทธ์ิ สนขาว ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿743,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯคร้ังท่ี 3 Virtual Run จากพลโทสุชาติ เตรียมชุมพร ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿746,018.85
15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายสมบติั ปรีชาชาญพาณิชย ์ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿749,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายสนัน่ ซ้ิมสกุล ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿752,018.85
15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายจรูญ มีธนาถาวร ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿755,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯคร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายไพโรจน์ ศรศิลป์ ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿758,018.85
15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากวา่ท่ี .รต.สรวฒิุ วิเศษสงวน ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿761,018.85

15/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายไพรัตน์ อินทร์ประเสริฐ ฿10,000.00 ฿781,018.85

17/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากชมรมเพ่ือนครู กทม ฿10,000.00 ฿771,018.85

บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั
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17/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากดร.ลดัดา อ ่าสอาด ส าหรับรองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿784,018.85

17/1/2565

รับเงินจากนายสมปอง สิงห์ชู 50,000 บาท จ าแนกเป็น 
1. สนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run  30,000 บาท
2. เหรียญเจา้พอ่ 20,000 บาท ฿50,000.00 - ฿834,018.85

18/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากผูบ้ริหาร มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา ฿50,000.00 - ฿884,018.85

20/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากบริษทั แปลนปริทศัน์ จ  ากดั ส าหรับ huawei 4 ช้ิน ฿10,000.00 - ฿894,018.85

23/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายพรเทพ หงส์รัตนอุทยั ฿20,000.00 - ฿914,018.85

24/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากคุณสมปอง สิงห์ชู ส าหรับ รองเทา้ 1 คู่ ฿9,000.00 - ฿923,018.85

24/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนางนราวลัย ์สุรังคสุ์ริยกุล ส าหรับ รองเทา้ 1 คู่ ฿3,000.00 - ฿926,018.85

24/1/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย ์ส าหรับ huawei 4 ช้ิน ฿10,000.00 - ฿936,018.85

24/1/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายปริญญา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 
ส าหรับ huawei 4 รางวลั ฿10,000.00 - ฿946,018.85

25/1/2565 ไม่แจ้งยอด ฿15,000.00 - ฿961,018.85

3/2/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากร้านสหกรณ์มหาวิทยาลยั ฿5,000.00 - ฿966,018.85

6/2/2565 รับเงินค่าสมคัรเดิน-ว่ิง การกุศล บา้นสมเด็จคร้ังท่ี 3 Virtual Run (โอนผิด) ฿300.00 - ฿966,318.85

6/2/2565 รับเงินค่าสมคัรเดิน-ว่ิง การกุศล บา้นสมเด็จคร้ังท่ี 3 Virtual Run (โอนผิด) ฿300.00 - ฿966,618.85

8/2/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ฿3,000.00 - ฿969,618.85

8/2/2565 รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากนายโกวิทย ์นุราช ส าหรับ huawei 7 ช้ิน ฿17,500.00 - ฿987,118.85

9/2/2565 รับเงินค่าสมคัรเดิน-ว่ิง การกุศล บา้นสมเด็จคร้ังท่ี 3 Virtual Run (โอนผิด) ฿100.00 - ฿987,218.85

9/2/2565 รับเงินค่าสมคัรเดิน-ว่ิง การกุศล บา้นสมเด็จคร้ังท่ี 3 Virtual Run (โอนผิด) ฿100.00 - ฿987,318.85
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ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
ยอดยกมา - - ฿87,078.80

บัญชีเหรียญสมเดจ็เจ้าพระยาฯ (เหรียญหยดน า้)

18



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 
วาระท่ี 5.1 รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – 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 
ตามความที่ทราบแล้วนั้น 
 
 

การด าเนินงาน 
 

 ส านักกิจการนักศึกษาได้รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual 
Run 2022 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

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

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

19



ล ำดับ ช่ือ-สกลุ จ ำนวน ยอดรวม หมำยเหตุ

1 โรงเรียนศนูยก์ารศึกษาเทคโนโลยแีละภาษาธุรกิจ 50,000     50,000       

2 บริษทั ริชช่ีบุค๊ส์ จ  ากดั 50,000     100,000     

3 บริษทั เอม็ทีที. ซิสเตม็ส์ กรุ๊ป จ ากดั 100,000   200,000     

4 นางชุติกาญจน์ อุ่นตุระ 30,000     230,000     

5 นายโกวิทย ์นุราช 10,000     240,000     

6 บริษทั เอน็. เอเช่ียน กรุ๊ป จ ากดั 30,000     270,000     

7 นายจ าลกัษณ์ ลว้นรอด 5,000       275,000     

8 นางสาวมหิศร นนัตโลหิต 5,000       280,000     

9 นายปิยะ นิยม 10,000     290,000     

10 บริษทั เอน็โฟร์ โปรพร้ิน จ ากดั 20,000     310,000     

11 บริษทั ส านกัพิมพ ์พฒันาวิชาการ แอนด ์เทคโนโลย ี(พว.)จ ากดั 50,000     360,000     

12 สมาคมชาวจงัหวดักระบ่ีกรุงเทพฯ 20,000     380,000     

13 บริษทั ยฟู่า แอดเวอร์ไทส์ซ่ิง จ  ากดั 20,000     400,000     

14 นายไพรัตน์ อินทร์ประสิทธ์ิ 10,000     410,000     

15 ชมรมเพ่ือนครู กทม. 10,000     420,000     

16 นายสมปอง สิงห์ชู 30,000     450,000     

17 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 50,000     500,000     

18 นายพรเทพ หงส์รัตนอุทยั 20,000     520,000     

19 ร้านคา้สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 5,000       525,000     

20 ไม่แจ้งยอด 15,000    540,000   

21 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 3,000       543,000     

รายนามผู้สนับสนุนกจิกรรมเดิน-วิ่ง บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 3 Virtual Run (งบประมาณ)
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ล ำดับ ช่ือ-สกลุ จ ำนวนเงิน ยอดรวม หมำยเหตุ

1 นายสมปอง สิงห์ชู รองเทา้ nike 3 คู่ 9,000      9,000        

2 คุณศิวาพร ศรีศกัด์ินนัท ์สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      12,000      

3 นายไพฑูรย ์รักษป์ระเทศ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      15,000      

4 นายไพศาล วอ่งไวกลยทุธ์ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      18,000      

5 ผศ.ทองเอม สุ่นสวสัด์ิ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      21,000      

6 นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      24,000      

7 นายสมฤทธ์ิ สนขาว สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      27,000      

8 พลโทสุชาติ เตรียมชุมพร สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      30,000      

9 นายสมบติั ปรีชาชาญพาณิชย ์สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      33,000      

10 นายสนัน่ ซ้ิมสกลุ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      36,000      

11 นายจรูญ มีธนาถาวร สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      39,000      

12 นายไพโรจน์ ศรศิลป์ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      42,000      

13 วา่ท่ี รต.สรวฒิุ วิเศษสงวน สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      45,000      

14 ดร.ลดัดา อ ่าสอาด สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      48,000      

15 ดร.นราวลัย ์สุรังคสุ์ริยกลุ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000      51,000      

16 ร้านอเมซอน สนบัสนุนรองเทา้ nike 7 คู่ 21,000    72,000      *เขา้กองคลงั

รายนามผู้สนับสนุนกจิกรรมเดิน-วิ่ง บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 3 Virtual Run (รองเท้า nike)
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ล ำดับ ช่ือ-สกลุ จ ำนวนเงิน ยอดรวม

1  บริษทั แปลนปริทศัน์ จ  ำกดั สนบัสนุน 4 รำงวลั 10,000     10,000       

2 นำยอิศรำกรณ์ สุวรรณ์ทิพย ์สนบัสนุน 4 รำงวลั 10,000     20,000       

3 นำยปริญญำ ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำ 10,000     30,000       

4 นำยโกวิทย ์นุรำช 17,500     47,500       

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง บ้านสมเด็จ คร้ังที่ 3 Virtual Run (Huawei watch)
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕65 

 
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 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
3/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 
4/2565     วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
5/2565 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
6/2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 
7/2565 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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