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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
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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 
 

 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 
 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สรุปรายนามผู้สนับสนุนโครงการเดิน – วิ่ง  
การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022  และรายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล  
บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕65 

 
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 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
5/2565     วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
6/2565 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
7/2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 
8/2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


