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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.ลัดดา    อ่ำสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
8. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
10. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายสนั่น      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 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือคำรณ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
5. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี      ติดราชการ 
6. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ    ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสุนทร    ปาละพันธ์  ผู้นำเสนอ 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเรื่อง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการที่แสดงตนในที่ประชุมดังนี้  
   1. นายสนั่น   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 
 

1.2 การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เดิมมหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 โดยวางแผนการดำเนินงานให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย แต่ผลการ
สอบถามความสมัครใจปรากฎว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 90 สมัครใจเรียนที่บ้านมากกว่าการเข้ามาเรี ยน 
ในมหาวิทยาลัย จึงทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระบบออนไลน์และจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนสำหรับวิชาที่มีการปฏิบัติ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/๒๕65 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การสนับสนุนการจำหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
โดย นายสมปอง สิงห์ชู    
สรุปเรื่อง   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 
พ.ศ.2565 ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจำหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
(ช่วง บุนนาค) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จำหน่ายราคาเหรียญละ 100 บาท และคุณสมปอง สิงห์ชู ได้สนับสนุน
การจำหน่ายเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จำนวน 20,000 บาท จึงมอบฝ่าย
เลขานุการจัดเตรียมเหรียญฯ จำนวน 200 เหรียญ เพื่อมอบในการประชุมคราวถัดไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดทำเหรียญรางวัล จำนวน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรมประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีต
ศิลป์ไทย” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการดนตรี ชั้น 9 และ
ห้องดนตรีเด็ก ชั้น 11 วิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยาลัยการดนตรีได้จัดทำหนังสือขอบคุณ ตามบันทึกข้อความที่ อ. 0643.17/11 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม และนำเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2  สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
วันที่ 14 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จำนวน 987 ,318.85 บาท (เก้าแสนแปดหมื่น 
เจ็ดพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 
2022 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 และฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 และสรุปรายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอรายงานการจัดกิจกรรมการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 

ครั้งที่  3 Virtual Run 2022 แล้ว ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น
หลากหลายสรุปได้ ดังนี้  

(1) ควรเตรียมเนื้อหารายละเอียดที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ อาทิ  
คลิปวิดีโอแบบสั้น เอกสาร ภาพและข้อความสำหรับการส่งต่อไปยังกลุ่มไลน์และสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ  
เพ่ืออธิบายความหมายของการวิ่งแบบ Virtual Run รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร วิธีการส่งผลวิ่งให้ชัดเจน  

(2) ควรประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคล หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า โดยติดต่อกับประธานรุ่น ประธานชมรมวิ่ง เพ่ือนบ้าน นักวิ่งที่
สวนสาธารณะ รวมถึงสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องด้วย  

5



(3) กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วม ทำให้ได้ประสบการณ์ในการทำงาน  
ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และได้รับ
การสนับสนุนที่ดีจากหลายภาคส่วน  

(4) ควรพัฒนา QR Code เดิม ให้สามารถอัพเดทข้อมูลใหม่ได้ เช่น วิธีการสมัคร และการแจกของ
รางวัล      

(5) ควรจัดทำใบสมัครที่สามารถกรอกและสมัครได้โดยง่าย 
(6) การจัดส่งเสื้อและเหรียญสำหรับผู้สมัครให้คณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาความเหมาะสม

อีกครั้ง โดยพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครและติดต่อประสานกับร้านผลิตเสื้อและเหรียญว่าสามารถแบ่งผลิตสองรอบ
ได้หรือไม่ หากได้อาจกำหนดจำนวนคร่าวๆเพ่ือสั่งผลิตก่อน  

(7) การแจกเสื้อคอปก VIP สำหรับผู้สนับสนุน ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ให้แจกรายละ 3 ตัว  
(8) เห็นสมควรมอบให้สำนักกิจการนักศึกษาพิจารณาเลื่อนการปิดรับสมัครออกไปตามความ

เหมาะสม  
(9) ควรประชาสัมพันธ์ในการรายงานตัวบัณฑิตและการเปิดจองชุดครุย  
(10) ควรปรับปรุงระบบการสมัครและการตรวจสอบการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2565 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

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

 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

 

4.1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร 
กิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 

 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 - BSRU Virtual Run 2022 มีวัตถุประสงค์
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 
และบุคคลทั ่วไป และหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที ่ 19 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ.2565 ตามความที่ทราบแล้วนั้น   

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให ้การจ ัดกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มที่  และเพื ่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง  
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงขยายเวลารับสมัคร จากกำหนดเดิมปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2565 เลื่อนเป็น วันที่ 31 
สิงหาคม 2565  

 
 

การดำเนินการ 
 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มที่  และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล 
บ้านสมเด็จ ครั ้งที ่ 3 BSRU Virtual Run 2022 ให้เป็นที ่แพร่หลายยิ ่งขึ ้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมเดิน – 
วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมเดิน - ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 
----------------------------------------------------- 

  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                
ได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคคลทั ่วไป  
และหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกำหนดเปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ.2565 นั้น 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ให้เป็นที่แพร่หลาย
ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขยายเวลารับสมัคร จากกำหนดเดิมปิดรับสมัครวันที่ 15 
มีนาคม 2565 เลื่อนเป็น วันที่ 31 สิงหาคม 2565  

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์) 
                                              ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

 

4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จำนวน 919,822.85 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่น 
เก้าพันแปดร้อยสิบสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จงึนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
ยอดยกมา - - ฿987,318.85

16/2/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run 
จากนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ฿50,000.00 - ฿1,037,318.85

17/2/2565

ถอนเงินคณะกรรมการ ดงัน้ี
1. ค่าของรางวลัเดิน-ว่ิง Huawei Watch จ านวน 41,496 บาท
2. ค่าเหรียญเจา้พอ่ของคุณสมปอง สิงห์ชู ไปฝากเขา้บญัชีเหรียญ
จ านวน 20,000 บาท - ฿61,496.00 ฿975,822.85

22/2/2565 ถอนเงินคณะกรรมการค่าชุดสูทเพ่ิมเติม - ฿28,000.00 ฿947,822.85

28/2/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ
คร้ังท่ี 3 Virtual Run จากพลโทสุชาติ เตรียมชุมพร ฿5,000.00 ฿952,822.85

1/3/2565 ถอนเงินสนบัสนุนเดิน-ว่ิงจากผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเพ่ือน าไปเขา้กองคลงั - ฿50,000.00 ฿902,822.85

3/3/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run 
จากมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ฿3,000.00 - ฿905,822.85

4/3/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run
 จากนายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.ส านกัการศึกษา ฿10,000.00 - ฿915,822.85

7/3/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run
 จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ฿2,000.00 - ฿917,822.85

9/3/2565

รับเงินสนบัสนุนการเดิน-ว่ิงการกุศล บา้นสมเด็จฯ คร้ังท่ี 3 Virtual Run
 จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ฿2,000.00 - ฿919,822.85

ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
ยอดยกมา - - ฿87,078.80

31/12/2565 ดอกเบ้ียรับ ฿82.46 - ฿87,161.26
31/12/2565 ภาษี - ฿23.70 ฿87,137.56

17/2/2565 รับเงินสนบัสนุนเหรียญจากนายสมปอง สิงห์ชู ฿20,000.00 - ฿107,137.56

บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั

บัญชีเหรียญสมเดจ็เจ้าพระยาฯ (เหรียญหยดน า้)
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

 
วาระท่ี 5.1 รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 

BSRU 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  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 
ตามความที่ทราบแล้วนั้น 
 
 

การดำเนินงาน 
 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สรุปรายนามผู้สนับสนุนโครงการเดิน – วิ่ง  
การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั ้งที ่ 3 BSRU Virtual Run 2022  และรายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ ่ง การกุศล  
บ้านสมเด็จฯ ครั ้งที ่ 3 BSRU Virtual Run 2022 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล จ ำนวน ยอดรวม หมำยเหตุ

1 โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาเทคโนโลยแีละภาษาธุรกิจ 50,000       50,000         

2 บริษทั ริชช่ีบุค๊ส์ จ  ากดั 50,000       100,000       

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

4 นางชุติกาญจน์ อุ่นตุระ 30,000       230,000       

5 นายโกวิทย ์นุราช 10,000       240,000       

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

7 นายจ าลกัษณ์ ลว้นรอด 5,000         275,000       

8 นางสาวมหิศร นนัตโลหิต 5,000         280,000       

9

นางลดัดา อ ่าสอาด มอบ gift voucher ร้านอาหารปลาอยูเ่ยน็ 
มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 5 ใบ รวมมูลค่า 10,000 บาท 10,000       290,000       

10 นายปิยะ นิยม 10,000       300,000       

11 บริษทั เอ็นโฟร์ โปรพร้ิน จ ากดั 20,000       320,000       

12 บริษทั ส านกัพิมพ ์พฒันาวิชาการ แอนด ์เทคโนโลย ี(พว.)จ ากดั 50,000       370,000       

13 สมาคมชาวจงัหวดักระบ่ีกรุงเทพฯ 20,000       390,000       

14 บริษทั ยฟู่า แอดเวอร์ไทส์ซ่ิง จ  ากดั 20,000       410,000       

15 นายไพรัตน์ อินทร์ประสิทธ์ิ 10,000       420,000       

16 ชมรมเพ่ือนครู กทม. 10,000       430,000       

17

นายสมปอง สิงห์ชู สนบัสนุน 39,000 บาท จ าแนกเป็น
1. เดินว่ิง 30,000 บาท
2. รองเทา้ nike 3 คู่ 9,000 บาท 39,000       469,000       

18 คุณศิวาพร ศรีศกัด์ินนัท ์สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         472,000       

19 นายไพฑูรย ์รักษป์ระเทศ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         475,000       

20 นายไพศาล วอ่งไวกลยทุธ์ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         478,000       

21 ผศ.ทองเอม สุ่นสวสัด์ิ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         481,000       

22 นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         484,000       

23 นายสมฤทธ์ิ สนขาว สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         487,000       

24 พลโทสุชาติ เตรียมชุมพร สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         490,000       

25 นายสมบติั ปรีชาชาญพาณิชย ์สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         493,000       

26 นายสนัน่ ซ้ิมสกุล สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         496,000       

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมเดนิ-วิ่ง บ้านสมเดจ็ คร้ังที ่3 Virtual Run
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27 นายจรูญ มีธนาถาวร สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         499,000       

28 นายไพโรจน์ ศรศิลป์ สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         502,000       

31 วา่ท่ี รต.สรวฒิุ วิเศษสงวน สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         505,000       

32 ดร.ลดัดา อ ่าสอาด สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         508,000       

33 ดร.นราวลัย ์สุรังคสุ์ริยกุล สนบัสนุนรองเทา้ nike 1 คู่ 3,000         511,000       

34 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 50,000       561,000       เขา้กองคลงัมหาวิทยาลยั

35 ร้านอเมซอน สนบัสนุนรองเทา้ 7 คู่ 21,000       582,000       เขา้กองคลงัมหาวิทยาลยั

36 ร้านคา้สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 5,000         587,000       

37 นายพรเทพ หงส์รัตนอุทยั 20,000       607,000       

38 บริษทั แปลนปริทศัน์ จ  ากดั สนบัสนุน huawei 4 รางวลั 10,000       617,000       

39 นายอิศรากรณ์ สุวรรณ์ทิพย ์สนบัสนุน huawei 4 รางวลั 10,000       627,000       

40 นายปริญญา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา huawei 4 รางวลั 10,000       637,000       

41 สมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา ในพระบรมราชูปถมัภ์ 15,000       652,000       

42 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 3,000         655,000       

43 นายโกวิทย ์นุราช 17,500       672,500       

44 นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย ์(บจก.เอเชียวาณิช) 50,000       722,500       

45 พลโทสุชาติ เตรียมชุมพร 5,000         727,500       

46 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 3,000         730,500       

47 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.ส านกัการศึกษา 10,000       740,500       

48 นางทิพยว์รรณ์ 5,000         745,500       เขา้บญัชีเดินว่ิง

49 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 2,000         747,500       

50 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 2,000         749,500       
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕65 

 
วาระท่ี 6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำปี 
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 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


