
 
 
 

การประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 

ครั้งท่ี 5/2565 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
………………………………………………………….. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      1 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม       2 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง         10 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ        11 
  4.1 รายชื่อนายกองค์การและประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  11 
  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   12 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา        14 
  5.1 การท าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ 
   สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี      14 
  5.2 รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 
   BSRU Virtual Run 2022       16 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ         19 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕65 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/๒๕65 

 
มติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม 
 
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ลัดดา    อ่ำสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
7. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายไพโรจน์      ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ 
2. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นาย สมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพฑูรย ์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอุดม    พลอยจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือคำรณ  ติดภารกิจ 
3. นายสนั่น      ซิ้มสกุล   ติดภารกิจ 
4. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
5. ผู้นายอภิชาติ     โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
6. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี      ติดราชการ 
7. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     ติดภารกิจ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  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 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ วาระที่ 1 เพ่ิมรายละเอียด
วาระท่ี 1.3 ขอขอบคุณ คุณลัดดา อ่ำสอาด สำหรับอาหารกลางวันคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตามที่ได้มี
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมเดิน 

– ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3  - BSRU Virtual Run 2022 มีวัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคคลทั่วไป 
และหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกำหนดเปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ.2565 ตามความที่ทราบแล้วนั้น  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มที่   
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ให้เป็นที่
แพร่หลายยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขยายเวลารับสมัคร จากกำหนดเดิมปิดรับสมัครวันที่ 
15 มีนาคม 2565 เลื่อนเป็น วันที่ 31 สิงหาคม 2565  

4



 
 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรม
ต่างๆของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มที่  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง  
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมเดิน – วิ่ง 
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) การขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นการเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่กำลังจะเปิดเทอม และนักศึกษาจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในเดือน
สิงหาคม รวมถึงบัณฑิตท่ีจะมาลงชื่อยืนยันในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน 
แต่ยังไม่กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน โดยจะมีกิจกรรมงานราตรีบัณฑิต การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
การจองชุดครุยที่มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะทำงานสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
  (2) ควรเปิดให้ผู้สมัครในรอบแรกสามารถเข้ามารับ เสื้อที่มหาวิทยาลัยได้ สำหรับนักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย  
  (3) ควรกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับมอบของรางวัล อาทิ ลำดับผู้สมัครที่ลงท้ายด้วยเลข 19 
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และของรางวัลที่เหลือสามารถ
นำไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนได้ โดยมอบหมายให้ตัวแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพ่ือการ
พิจารณาการมอบของรางวัลสำหรับผู้สมัคร ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2565 ได้แก่ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ 
ดร.สมฤทธิ์ สนขาว ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์ คุณศิวาพร นายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ และ ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล  

(4) ควรดำเนินการตามกำหนดการเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน เนื่องจากได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว  
โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนหลังจากปิดรับสมัคร อาทิ การประกาศผล การแจกของรางวัล และการนำงบประมาณ
ที่ได้ไปดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของการเปิดรับสมัครรอบท่ีสองเพ่ิมเติมต่อเนื่องกัน หรือเปิดในช่วงเวลาอ่ืนได ้อาทิ การวิ่งฤดูหนาว 

(5) การขยายเวลารับสมัครอาจทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายเดิมขาดความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรม 
และอาจไม่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งต่อไป 

(6) ควรพิจารณาระยะเวลาการขยายเวลารับสมัครให้เหมาะสมโดยอาจปรับลดให้ถึงเดือนเมษายน 
2565 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป  

(7) ควรพิจารณาความคุ้มค่าของการขยายเวลารับสมัคร โดยพิจารณาจากงบประมาณต้นทุน  
ค่าสมัครและงบประมาณจากผู้สนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำเสื้อ เหรียญและของรางวัล หากคุ้มค่าก็สามารถ
ขยายเวลาหรือเปิดรับสมัครรอบที่  2 ได้ ทั้ งนี้  หากงบประมาณที่ได้รับเพียงพอสำหรับการดำเนินการของ
คณะกรรมการแล้ว ก็ควรปิดรับสมัคร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual 
Run 2022 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมและมอบของรางวัล
ทั้งหมดภายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว 
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4.2  สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จำนวน 919,822.85 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่น 
เก้าพันแปดร้อยสิบสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 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 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2565 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2565 
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
----------------------------------------------- 

   

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

15. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
2. นายอรรถพล    เสือคำรณ  ติดภารกิจ 
3. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
4. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
5. ดร.ลัดดา    อ่ำสอาด   ติดภารกิจ 
6. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
7. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  ติดภารกิจ 
8. นาย สมปอง    สิงห์ชู   ติดภารกิจ 
9. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
10. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี     ติดราชการ 
11. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ    ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเรื่อง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการที่แสดงตนในที่ประชุมดังนี้  
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  

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

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

15. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

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 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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การพิจารณา 
 เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 กลุ่มย่อย ในการประชุม

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีความเห็นว่า ในการจับรางวัลสำหรับผู้สมัครและส่งผลวิ่งครบตามระยะทาง 
ควรรวบรวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมดภายหลังจากปิดรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แล้วนำไปจับรางวัล  
รอบเดียวกัน เนื่องจากได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยว่า  
มีการจับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลวิ่งครบตามระยะทางที่สมัคร มูลค่ากว่า 300,000 บาท หากแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบ จะทำให้มูลค่าของรางวัลไม่เป็นไปตามที่มีการประชาสัมพันธ์ไว้ตั้งแต่แรก จึงนำความเห็นดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้  
(1) ที่ประชุมได้พิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นแล้ว มีเสียงข้างมากเห็นสมควรให้ดำเนินการ

ตามที่เสนอมา เพ่ือให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล 
บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจกของรางวัลด้วย ทั้งนี้ควร
ดำเนินการต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครให้กว้างขวางและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

(2) ที่ประชุมเสียงข้างน้อยมีความเห็นว่าควรปิดรับสมัครและดำเนินการตามกำหนดการเดิม 
เนื่องจากเมื่อพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณดำเนินการทั้งต้นทุนและกำไรแล้ว มีความเพียงพอต่อการ
ดำเนินการของคณะกรรมการและสามารถสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไปได้  

(3) ผลกำไรจากการจัดโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. นำเข้าบัญชีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จำนวนร้อยละ 50 และ 2. นำไป
จัดตั้งกองทุนสำหรับนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เช่น สนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยการดูแลของสำนักกิจการนักศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยไปร่วมพิจารณาด้วย อีกร้อยละ 50 ทั้งนี้ต้องพิจารณาประกอบกับวัตถุประสงค์ของโครงการเดิน – วิ่ง 
การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2565 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕65  

 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

 

4.1 รายช่ือประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา 
ส านักกิจการนักศึกษาได้ส่งรายชื่อประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. นายนิติภูมิ แก้วใหม่ ประธานสภานักศึกษา สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
   2. นายณัฐวุฒิ  สุขแสงดาว นายกองค์การนักศึกษา สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

 

4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 18 มีนาคม – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จ านวน 922,822.85 บาท (เก้าแสนสองหมื่น 
สองพันแปดร้อยสิบสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 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
9/3/2565 ยอดยกมา - - ฿919,822.85

18/3/2565 ยอดเงินเขา้ ฿3,000.00 - ฿922,822.85

ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
11/2/2565 ยอดยกมา - - ฿107,078.80

บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั

บัญชีเหรียญสมเดจ็เจ้าพระยาฯ (เหรียญหยดน า้)
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

 
วาระท่ี 5.1 การท าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สรุปเรื่อง 
 

 คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอบรรจุวาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง การท า
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี น าเรียนให้ที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 

 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

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

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

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

 
วาระท่ี 5.2 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 5/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล ำดบั หน่วยงำน จ ำนวนผู้สมัคร
1 คณะครศุาสตร์ 12 คน
2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 22 คน
3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 36 คน
4 คณะวิทยาการจัดการ 9 คน
5 วิทยาลยัการดนตรี 1 คน
6 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ์ 13 คน
7 บัณฑิตวิทยาลยั 15 คน
8 โรงเรยีนสาธติฯ 5 คน
9 ส านักงานอธกิารบดี 19 คน
10 ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 1 คน
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 คน
12 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 2 คน
13 ส านักกิจการนักศกึษา 10 คน
14 ส านักประชาสมัพันธ์ 0 คน
15 ส านักคอมพิวเตอร์ 17 คน
16 ส านักวิเทศสมัพันธฯ์ 1 คน
17 ส านักวิทยบรกิารฯ 9 คน
18 ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 2 คน
19 ศูนยก์ารศกึษาอู่ทองทวารวดี 2 คน
20 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 คน

180 คน

ล ำดบั ระยะทำง จ ำนวนผู้สมัคร
1 ร่วมกิจกรรม (ไม่สง่ผล) 120 คน

2 5 กโิลเมตร 63 คน

3 10 กิโลเมตร 72 คน

4 40 กิโลเมตร 680 คน

5 100 กโิลเมตร 256 คน

1,191 คน

รำยงำนสถิติโครงกำร เดนิ-ว่ิง กำรกศุลบำ้นสมเด็จฯ ครั้งที ่3 Virtual Run

รวม

ระยะทำงกำรสมัคร

รวม

ประเภท : บคุลกร BSRU
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รำยงำนสถิติโครงกำร เดนิ-ว่ิง กำรกศุลบำ้นสมเด็จฯ ครั้งที ่3 Virtual Run

ล ำดบั ประเภทผู้สมัคร จ ำนวนผู้สมัคร
1 บุคคลทั่วไป, ศิษยเ์ก่า 309 คน

2 บุคลากร มบส. 180 คน

3 นักศึกษา BSRU 691 คน

4 นักเรยีนโรงเรียนสาธติ 11 คน

1,191 คน

วันที่ จ านวน

10 มิถุนายน 2565 100
27 พฤษภาคม 2565 178
26 พฤษภาคม 2565 95
25 พฤษภาคม 2565 100
19 พฤษภาคม 2565 82
รับเอง (เฉพาะเสื้อ) 227
รับเอง (เสื้อ+เหรยีญ) 12

รวม 794

รำยงำนกำรส่งเสือ้และเหรียญรำงวัล (Kerry)

รวม

ประเภทผู้สมัคร

กำรประชำสนัมพันธก์ำรรบัสมัครเดิน-ว่ิงเพ่ิมเติม

1. โรงเรียนสาธติ (ประถม+มัธยม+สมาคมผู้ปกครอง) ประมาณ 1,000 คน

2. บัณฑติที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 9,000 คน

3. นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2565 + ผู้ปกครอง ประมาณ 3,000 คน
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕65 

 
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 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
6/2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
7/2565 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
8/2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


