
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร  
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 
 

วันที่  3  -  5  มีนาคม  2563 

ณ ห้องแทมมาริน โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บชี รสีอร์ท   

อ าเภอท่าใหม ่ จังหวัดจันทบุรี 



1 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอาย ุ มศว  ชุดที่  18  - 19 
ประจ าป ี พ.ศ.  2562  (มกราคม  -  ธันวาคม  2562) 

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

ประวัติความเป็นมา 
 ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เดิมมีชือ่วา่  ชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีชื่อย่อวา่  ชส.มศว  ได้ก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยเกิดจาก
ความคิดริเริ่มของคณะศึกษาศาสตร์  ในอันที่จะสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของอาจารย์และข้าราชการ
เกษียณอายุของมหาวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร์  จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการโครงการผูสู้งอายุของคณะ
ศึกษาศาสตร์  ข้ึนในปี  พ.ศ.2537  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก  (ต าแหน่งในขณะนั้น)  
สังกัดภาควชิาการศึกษาผูใ้หญ่  เป็นประธานโครงการเพื่อหาทางจัดตั้งชมรมผูสู้งอายุใหแ้ก่มหาวิทยาลัย  และใน

วันท่ี  30  มกราคม  2538  ก็ได้ต้ังชมรมผู้สูงอายุขึ้นเป็นครั้งแรกให้ชื่อว่า  “ชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  โดยม ี ศาสตราจารย์พจน์  สะเพยีรชยั  อธิการบดีมหาวิทยาลัยในเวลานั้น 
เป็นประธานในพธิีเปิดชมรมฯ  การด าเนินการของชมรมฯ  มีคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ  ต่อมามีการประชุม
คณะกรรมการบรหิารของชมรมฯ  เมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ.  2546  คณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อชมรมฯ   
เป็น  ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท้ังนี้  เพื่อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งต่อไปจะรวมพนักงานของมหาวิทยาลัยเข้าด้วย  นับต้ังแต่วันท่ีได้เริ่มตั้งชมรมผู้สูงอายุ  มศว   
ได้มีคณาจารย์และข้าราชการเกษียณอายุ  สมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างตอ่เนือ่ง  ในปแีรกมีสมาชิกเพียง  80  คน  

ปัจจุบันชมรมฯ  มีสมาชิก จ านวน  870 คน  และค าขวัญของชมรมผูสู้งอายุ มศว คือ  “สายใยแห่งความสัมพันธ์  

และเอื้ออาทรตอ่กัน” 
 

วัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ  มศว  มีอยู ่ 4  ประการ  คือ 

 1.  เพื่อใหอ้าจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลยั  ของมหาวทิยาลัย 
ท่ีเกษียณอายุแลว้  และสมาชิกของชมรมฯมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์  และท ากิจกรรมร่วมกันตามวาระอันควร 
 2.  เพื่อใหอ้าจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลัย 
ท่ีเกษียณอายุแลว้  และสมาชิกของชมรมฯได้มีกิจกรรมท าตามวัยอันเป็นประโยชน์  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
และคุณภาพชวีิตท่ีด ี

 3.  เพื่อใหอ้าจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลัย   
ท่ีเกษียณอายุแลว้  และสมาชิกของชมรมฯได้มีโอกาสใช้ศกัยภาพ  ความรู้ตามความสามารถท่ีมีอยู่ให ้
เป็นประโยชน์ตอ่สังคมต่อไป 

 4.  เพื่อก่อใหเ้กิดความผูกพันอันดีงาม  ระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุแล้ว  และสมาชิกของชมรมฯ  กับบุคคลที่ยังไม่ได้เกษียณอายุ  และนิสิตของ 
มหาวิทยาลัย  อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงจิตใจ  และวัฒนธรรมต่อบุคลากรทุกรุ่น  และตอ่มหาวิทยาลัย 
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ประเภทของสมาชิก 
 สมาชิกได้ก าหนดไว้  2  ประเภท  คือ 
 1.  สมาชิกสามัญ  ได้แก่  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีเกษียณอายุแลว้  อายุ  60  ปีข้ึนไป 

 2.  สมาชิกสมทบ  ได้แก่  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีอายุ  50  ปี  ข้ึนไป  และบุคคลอื่นๆ  ท่ีประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ของชมรมฯ  โดยเคยเข้ารว่มกิจกรรมของชมรมฯ  และไดร้ับการรับรองจากท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
ชมรมฯ  แล้ว 
 

 ค่าสมาชิก 
  สมาชิกมีประเภทเดียว  คือ  สมาชิกตลอดชีพ  จ่ายค่าสมาชิก  500  บาท  ครั้งเดียวตลอดชวีิต 
 

การด าเนินงาน  การจัดกจิกรรม  การเข้าร่วมกิจกรรม   
 ชมรมฯ  ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ประกอบด้วยประธานชมรมฯ  1  คน 
รองประธานชมรมฯ  2  คน  และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  จ านวน  10  ฝ่าย  มีวาระการด าเนินงาน  2  ปี   
ประธานชมรมฯได้มาโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของชมรมฯ  ซึ่งการด าเนินงานได้จัดใหม้ีการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ  เป็นประจ าทุกเดอืน  เดือนละ  1  ครั้ง  และจัดกิจกรรม  กับการเข้าร่วม 
กิจกรรมในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 
 กิจกรรมของชมรมฯ   
 ชมรมฯ  ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม  ในด้านต่างๆ  ในป ี 2562  ดังนี ้  
 1.  กิจกรรมด้านวิชาการ  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายให้ความรู้ในเรือ่งท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่คณะกรรมการฯ  และสมาชิกฯ  โดยในป ี 2562  ได้จัดการบรรยาย  จ านวน  7  ครั้ง  หัวข้อดังนี ้
 

ล าดับท่ี หัวข้อ หมายเหต ุ
1 เรื่อง  “แนวโน้มของพลังงานในอนาคต”  
2 เรื่อง  “บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว  กับสมาชิก”  
3 เรื่อง  “โยเดียในอดีตและปัจจุบัน”  
4 เรื่อง  “การรักษาดวงตาส าหรับผู้สูงอายุ  มศว”  
5 เรื่อง  “สุขกาย  สุขใจ  สุขสังคม”  
6 เรื่อง  “การอ่านนิยายดอีย่างไร”  
7 เรื่อง  “อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสขุ”  
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 2.   กิจกรรมดา้นนันทนาการ 
  คณะกรรมการฝา่ยนันทนาการ  ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความบันเทิงให ้
คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  อีกท้ังยังจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมฯ   
ซึ่งในปี  2562  ได้จัดกิจกรรมจ านวน  7  กิจกรรม  ดังนี ้  
 
ล าดับท่ี รายการ หมายเหต ุ

1 จัดคาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ  ก่อนการประชุมประจ าเดือน  
2 จัดสอนการเต้นลลีาศ  และออกก าลังกาย  ทุกวันพฤหัสบดี  ท่ี  2,  3,  4   

ของทุกเดือน 
 

3 จัดการแสดงในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสท่ีมีอายุครบ  84  ปี   
ในปี  2562   

 

4 สอนร าวงมาตรฐานให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองหมากฝ้าย  จังหวัดสระแก้ว  
5 ให้ความรู้การออกก าลังกายด้วยการเต้นร าและกายบริหารด้วยเต้าเต๋อซินชี  

ให้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สงูอายุท่าคเชนทร์  จังหวัดนครนายก 
 

6 ให้ความรู้การออกก าลังกายสบายๆ  ณ  โรงเรียนอนุบาลบา้นนา  จังหวัด
นครนายก 

 

7 ให้ความรู้การเคลื่อนไหวเพื่อการผ่อนคลาย  ณ  โรงเรียนวัดเขาไม้แก้ว   
จังหวัดชลบุร ี

 

 
 3.  กิจกรรมด้านทัศนศึกษา 
  คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา  ได้จัดทัศนศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  ท้ังนี ้  
ในป ี พ.ศ.  2562  ได้จัดทัศนศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ  จ านวน  6  ครั้ง  มีรายได้เข้าชมรมฯ  เป็นเงนิ 
ท้ังสิ้น  36,239  บาท  รายละเอียดดังนี ้
  ทัศนศึกษาภายในประเทศ   
 
ล าดับท่ี รายการ รายได้เข้าชมรมฯ 

1 ทัศนศึกษางานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จังหวดัลพบุร ี 10,325  บาท 
2 ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี  (เนื่องในโอกาสประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ  ประจ าปี  2561) 
5,316  บาท 

3 ทัศนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  (ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  ประจ าปี 
2562  กับ  มศว) 

1,193  บาท 

4 ทัศนศึกษาจังหวัดระยอง (เนือ่งในโอกาสไปทอดกฐินสามคัคี  ณ  วัดเขาสาป 
จังหวัดระยอง) 

2,915  บาท 
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  ทัศนศึกษาต่างประเทศ   
  
ล าดับท่ี รายการ รายได้เข้าชมรมฯ 

1 ทัศนศึกษาโมนยวา – สกายน์ – อังวะ – มิงกุน  ประเทศเมียนมาร์ 16,490  บาท 
2 ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม - 

 
 4.  กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  ด้านศาสนา  ชมรมฯ  ได้บรจิาคเงินเพื่อร่วมท าบุญตามสถานท่ีและวาระต่างๆ  โดยในป ี 2562   
ได้ร่วมท าบุญ  จ านวน  18  ครั้ง  ท้ังนี ้ ได้ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  24,500  บาท  และคณะกรรมการฯ   
กับสมาชิกฯ  ได้ร่วมท าบุญเปน็เงิน  292,295  บาท  ดังรายการต่อไปน้ี   
 
ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของ

ชมรมฯ   
ร่วมท าบุญ 

คณะกรรมการฯ  
และสมาชิก   
ร่วมท าบุญ 

1 ร่วมท าบุญซือ้ที่ดินสร้างสถานท่ีปฏิบัติธรรมวัดไทยในประเทศ
ไอซ์แลนด์ 

2,000  บาท - 

2 ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย   
(เขาสาป)  จังหวัดระยอง 

5,000  บาท 107,555  บาท 

3 ร่วมท าบุญสร้างเจดีย์บรรจุพระอฐัธาตุหลวงปู่ผาง  โกสโล   
ท่ีส านักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ  จังหวัดสกลนคร 

2,000  บาท 8,000  บาท 

4 ท าบุญวัดพระบาทน้ าพ ุ 500  บาท - 
5 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา ณ  วัดดงละคร   

จังหวัดนครนายก   
1,000  บาท 5,400  บาท 

6 ท าบุญซื้อที่ดินถวายวัด  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยในประเทศ
ไอซ์แลนด์   

1,500  บาท - 

7 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสรา้งพระอุโบสถ  
ณ  วัดถ้ ากฤษณาธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา 

1,000  บาท 8,740  บาท 

8 ร่วมท าบุญสร้างวัดคริตส์หมู่บ้านห้วยเกิด  จังหวัดเชียงใหม่ 1,000  บาท   13,000  บาท 
9 ร่วมท าบุญในการทอดผ้าปา่  กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ

ไทยในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ)  กรุงเทพฯ   

1,000  บาท - 

10 ร่วมท าบุญทีว่ัดมหามัยมุนี  ประเทศเมียนมาร์   1,000  บาท - 
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ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของ
ชมรมฯ   

ร่วมท าบุญ 

คณะกรรมการฯ  
และสมาชิก   
ร่วมท าบุญ 

11 ร่วมท าบุญกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
84  พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบุรี 

2,000  บาท 10,000  บาท 

12 ร่วมท าบุญวัดต่างๆ  จ านวน  8  วัด  และร่วมท าบุญพิพธิภัณฑ์
สถานแห่งชาติและวัดศรีอนารัตนาราม  และร่วมไถ่ชวีิตโค – 
กระบือ  เนือ่งในโอกาสไปรว่มพิธีถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน  
กับ  มศว  จังหวัดอุบลราชธานี 

- ผู้เดินทางได้รว่มบริจาค
เงิน  11,500 บาท   
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
55,000 บาท 

13 ร่วมท าบุญกฐินสามัคคี  ณ  วัดเจดียสถาน (เหมืองผ่า)  จังหวัด
เชียงใหม่ 

1,000  บาท - 

14 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว  
ณ  วัดศาลาสองพี่นอ้ง  จังหวัดพษิณุโลก 

2,000  บาท - 

15 ร่วมท าบุญให้วัดสวนแก้ว  จังหวัดนนทบุร ี 1,000  บาท - 
16 ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย   

(เขาสาป)  จังหวัดระยอง  (เพื่อสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการศึกษา
ของสามเณร) 

3,000  บาท 65,100  บาท 

17 ร่วมท าบุญทอดกฐิน ณ  วัดศรีสัจจาธษิฐาน  จังหวัดล าปาง - 8,000  บาท 
18 ร่วมท าบุญพระบรมเกศาธาต ุ วัดบวรนิเวศวหิาร 500  บาท - 

 
 ด้านศิลปวฒันธรรม 
  คณะกรรมการฯ  และสมาชิกของชมรมฯ  ได้เข้ารว่มงานและจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
ในป ี 2562  จ านวน  3  ครั้ง  โดยใช้เงินของชมรมฯ  เป็นเงิน  200  บาท  รายละเอียดดังน้ี   
 
ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   

1 จัดสรงน้ าพระเนือ่งในเทศกาลสงกรานต์  ในวันประชุมคณะกรรมการ 
บริหารชมรมฯ  ประจ าเดือนเมษายน  2562 

เป็นค่าดอกไม้  200  บาท 

2 ร่วมงานวันมหาสงกรานต์  ซ่ึง  มศว  เป็นผู้จัด - 
3 ร่วมโครงการวันอาสาฬหบชูา  ประจ าปี  2562  กับ  มศว - 
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 5.  กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ ์
  คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว  ได้จัดท าจดหมายข่าวของชมรมฯ   
เป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของชมรมฯ  และมหาวิทยาลัย  ให้สมาชิกไดร้ับทราบ  ตลอดจน 
ให้สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯ  ซึ่งในป ี 2562  ได้จัดท าจดหมายข่าวของชมรมฯ   
เพื่อมอบให้สมาชิกจ านวน  10,500  เล่ม  ค่าใช้จ่าย  62,528  บาท  และจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้สมาชิกฯ  
จ านวน  870  คน  ค่าใช้จ่าย  2,700  บาท 
 
 6.  กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ 
  ชมรมฯ  ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม  กับร่วมบริจาคเงินที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย   
หน่วยงานต่างๆ สังคม  ซึ่งในปี  2562  ชมรมฯ  ได้จัดกิจกรรมและรว่มกิจกรรมจ านวน  42  ครั้ง  โดยใช้เงิน
ของชมรมฯ  จ านวน  29,108 บาท  และคณะกรรมการฯ  กับสมาชิกฯ ร่วมบริจาคเปน็เงิน  105,700  บาท  
อีกท้ังยังใชเ้งินท่ีเหลอืจากการจัดกิจกรรมต่างๆ บริจาคใหห้น่วยงาน บ ารุงพุทธศาสนา  เป็นเงิน  38,871  บาท  
รายละเอียดดังนี้   
 

ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  
และสมาชิกฯ
ร่วมบริจาค 

1 ท าบุญวันเกิดชมรมฯ  ประจ าปี  2562 ใช้เงินจากผู้มีจิตศรัทธา 
2 ไปสอนผูสู้งอายุ  โรงเรียนผู้สงูอายุบ้านหนองหมากฝ้าย จงัหวัดสระแก้ว - - 
3 บริจาคเงินเพือ่น าไปซื้อเครื่องเขียน  อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้

เด็กวัดไผ่ลอ้ม  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี
1,000  บาท 3,150  บาท 

4 บริจาคเงินเพือ่ปูพื้นกระเบือ้งท่ีไม่ลื่นพร้อมจัดซือ้เครือ่งเลน่ให้นักเรียน
ชั้นอนุบาล  โรงเรียนบ้านหนองปรอื  จังหวัดสระแก้ว   

2,000  บาท 49,500  บาท 

5 ร่วมงานนอ้มถวายปรญิญาดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนเมอืง  แด่พระธรรมมังคลาจารย์  (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาส
วัดโสธรวราราม วรวิหาร ท่ี มศว ถวายให้   

- - 

6 ไปสอนให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ณ  โรงเรียนผูสู้งอายุท่ีท่าคเชนทร์   
จังหวัดนครนายก 

ใช้เงินของชมรมฯ  
เป็นค่าเชา่รถตู้,  
น้ ามันเชือ้เพลิง,   
ค่าผ่านทางพิเศษ  

จ านวน 3,000 บาท 

- 
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ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  
และสมาชิกฯ
ร่วมบริจาค 

7 เข้าร่วมงาน  “วันมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ”  ประจ าปี  2562 ใช้เงินของชมรมฯ  
เป็นค่าพานพุ่ม

ดอกไม้สด 1,000  
บาท 

- 

8 ประชุมสามัญประจ าปีของชมรมฯ   - - 
9 บริจาคเงินให้มูลนิธริามาธิบด ี(เงินท่ีเหลอืจากท าบุญวันเกิดชมรมฯ  

และจ าหนา่ยดอกป๊อปปี)้ 
บริจาคจ านวน  15,400  บาท 

10 สมทบค่าจัดพิมพ์หนังสอืธรรมะ 3,000  บาท - 
11 ร่วมท าบุญโรงเรยีนเด็กตาบอดพิการซ้ าซ้อน  จังหวัดลพบรุี 2,000  บาท - 
12 ร่วมงานวันสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

ครั้งที่ 27 
- - 

13 ร่วมประชุมโครงการจัดตัง้และพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร - - 
14 จัดไปปฏิบัติธรรม  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา

ราชนครินทร์  (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบรุี   
เงินที่เหลอืจากค่าใช้จ่าย  มอบให้
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  

ท าราวบันไดข้ึน - ลง ศาลา 
ปฏิบัติธรรม  จ านวน  7,471  บาท 

15 ร่วมท าบุญสมทบการจัดพิมพห์นังสือธรรมะเพิ่มเติมกับคุณธีรยุทธ   
เวชเจริญยิง่   

- 5,000  บาท 

16 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชวีิต ปี 2562   
ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

ใช้เงินของชมรมฯ  
เป็นค่าเชา่พาหนะ  

2,500  บาท 

- 

17 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อแว่นตาให้เด็กนักเรยีนชัน้ประถม 
ศึกษาปีท่ี  1  ในโครงการแผนกแว่นตาโรงพยาบาลพุทธชนิราช   
จังหวัดพิษณุโลก 

2,000  บาท - 

18 ร่วมโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 

- - 

19 ฟังการบรรยายและชมพพิิธภณัฑ์สถานแห่งชาติพระนคร - - 
20 ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  และวันสถาปนา 

คณะศึกษาศาสตร ์
ร่วมท าบุญ  

1,000  บาท 
- 

21 ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแดผู่้เกษียณอายุ  60 ปี ปี 2562 ของ  มศว  - - 
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ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  
และสมาชิกฯ
ร่วมบริจาค 

22 ร่วมจัดพิมพ์หนังสอืธรรมะ  ประจ าปี  2562  เรื่อง  “ใจคอืตัวเรา”  
รจนาโดยพระอาจารย์สชุาติ  อภิชาโต  (พระจุลนายก) 

1,000  บาท 13,850  บาท 

23 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  เรือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง   

- - 

24 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชวีิตประจ าปี  2562 
ณ  โรงเรียนวัดเขาไม้แก้ว  จงัหวัดชลบุรี   

ค่าเช่ายานพาหนะ 
2,500  บาท   

ค่าซื้อหนังสอืเข้า
ห้องสมุด 2,200 

บาท   
รวม  4,700  บาท 

- 

25 ท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

- 33,000  บาท 

26 ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม  “สถานีเล่นหลงัเลิกเรียน” - - 
27 ร่วมโครงการบรมราชบพิตรร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  มหาภูมิพลอดลุยเดช  บรมนาถบพิตร    
ค่าชุดตักบาตร 

1,000  บาท 
- 

28 จัดงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ  ปี  2562   ใช้เงินลงทะเบียน 8,400  บาท 
ใช้เงินชมรมฯ  2,538  บาท 

29 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
(โรงพยาบาลชลบุรี)   

ใช้เงินทีเ่หลอืจากทัศนศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  จ านวน  6,000  บาท 

30 ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อทดสอบสภาพสมองเบือ้งต้นของการวิจยัทาง
กายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด  มศว 

- - 

31 ร่วมงานปีใหม่ประจ าปี  2563  กับ  มศว ค่าชุดตักบาตร  
450  บาท 

- 

32 ร่วมโครงการถุงผ้าเพือ่น้องกับกลุ่มนิสิตชั้นปีท่ี  2  คณะบริหารธุรกิจ
เพื่อสังคม  สาขาธุรกิจเพือ่สังคม  มศว 

- - 

33 จัดกิจกรรมถุงผ้าเพื่อลดโลกรอ้น  เพื่อน าไปมอบให้ศูนย์การแพทย ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มศว  องครักษ์ 

- รองศาสตราจารย์
วิจิตร วรตุบางกูร  
และครอบครัว 
ออกค่าใช้จ่าย 
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ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  
และสมาชิกฯ
ร่วมบริจาค 

34 ร่วมกิจกรรมถุงผ้าเพือ่ลดโลกร้อน  กับคณะวิทยาศาสตร์  มศว - - 
35 จัดกิจกรรม  Thai  bus Food  Tour   มีรายได้เข้าชมรมฯ  1,403  บาท 
36 เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม  บรมนาถบพิตร  วันพอ่แห่งทวยราษฎร์  

และวนัชาติของชาวไทย  และรว่มระบายสีถุงผ้า 
- - 

37 มอบเงินให้นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่นางามและชุมชนบา้นไร ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  ซ่ึงเปน็กิจกรรมของภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษา
ตลอดชวีิต  คณะศึกษาศาสตร์  มศว 

1,000  บาท 1,200  บาท   

38 จัดกิจกรรม  Rummagae  Sale  เพื่อหารายไดส้มทบทุน  ศ.ดร.สุดใจ- 
ผศ.ดร.มาเรีย  เหล่าสุนทร  และหารายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประจ าปี  2563 

มีรายได้จากการจัดกิจกรรมเป็นเงิน 
106,547 บาท 

39 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสท่ีมีอายุครบ  84  ปี  ในปี  
2562 

ใชเ้งนิลงทะเบียน จ านวน 16,600  บาท 
ใชเ้งนิของชมรมฯ  จ านวน  420 บาท 

40 บริจาคเงินให้ศิริราชมูลนิธ ิ ใช้เงินทีเ่หลอืจากท าบุญถวายเป็น
พระราชกุศลพระบามสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 4,428 บาท และ
เหลือจากไปทัศนศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานี  5,572  บาท   
รวม  10,000  บาท 

41 ท าบุญไถ่ชีวิตโค-กระบอื  วัดราชพฤกษ์  จังหวัดอุบลราชธานี   500  บาท - 
42 ร่วมสัมมนาและรับฟงัความคิดเห็นในการจัดท าร่าง  พ.ร.บ.  ผู้สูงอายุ  

พ.ศ.....  กับกรมกิจการผู้สูงอายุ  
- - 

 
  นอกจากนี้  ในปี  2562  ชมรมฯ  ยังได้ร่วมแสดงความยนิดี  ความเสียใจ  และร่วมใหก้ าลังใจแก่
คณะกรรมการฯ  และครอบครัว  กับสมาชิกชมรมฯ  โดยได้ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  25,239  บาท  ดังนี้ 
 
ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   

1 ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดกัีบผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัลลพีนัธ์  สถิตยุทธการ 1,000  บาท 
2 ค่ากระเชา้วันเกิด  ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ลิศ  ชูนาค 867  บาท 
3 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  นายอัครเดช  อุดมชัชวาล 1,114  บาท 
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ล าดับท่ี รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   
4 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  ว่าท่ีรอ้ยท่ี  อาจารย์มนัส  บุญประกอบ 1,136  บาท 
5 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  รองศาสตราจารยช์มพันธุ์  กุญชร  ณ  อยุธยา 1,435  บาท 
6 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  นายณรงค์  บุณยสงวน 1,226  บาท 
7 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  รองศาสตราจารยส์ุภาพร  สุกสีเหลือง 965  บาท 
8 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  นางจ ารญู  เลียบใย 879  บาท 
9 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  รองศาสตราจารยช์าญวิทย์  เทียมบญุประเสริฐ 1,008  บาท 
10 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  นายประวิทย์  วรุตบางกูร 999  บาท 
11 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  รองศาสตราจารยช์มพันธุ์  กุญชร  ณ  อยุธยา 1,367  บาท 
12 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  คณะกรรมการฯ  4  คน 2,473  บาท 
13 ค่ากระเชา้เยี่ยมไข้  อาจารยอ์ไุร  สังขนันท์ 830  บาท 
14 ท าบุญงานศพบุตรชาย  อาจารย์สุนทรี  ภวภูตานนท์  ณ  มหาสารคาม 1,000  บาท 
15 ท าบุญงานศพ  นางสาวยุพนิ  องคานนท์ 1,000  บาท 
16 ท าบุญงานศพ  นายณรงค์  บุณยสงวน 3,000  บาท 
17 ท าบุญงานศพ  นายอัครเดช  อุดมชัชวาล 2,000  บาท 
18 ท าบุญงานศพ  ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์ลิศ  ชูนาค 2,000  บาท 
19 ท าบุญงานศพ  พ.ต.อ.กฤชชยั  สุเสารจั 1,000  บาท 

 
 
ท าเนียบประธานชมรมฯ 
 นับต้ังแต่ก่อตั้งชมรมผูสู้งอายอุาจารย์และข้าราชการ  มศว  ข้ึน  ใน  วันท่ี  30  มกราคม  2538 
ชมรมฯ  มีประธานชมรมฯ  ด าเนินงานตามวาระ  1  ปี  และ  2  ปี  หรือ  มากกว่า  2  ปี  ดังต่อไปน้ี 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา    บัวศรี      ประธานชมรมฯ  ปี  2538 

 2.  รองศาสตราจารย์บญุเอิญ    มิลินทสูต      ประธานชมรมฯ  ปี  2539 
 3.  ศาสตราจารย์พเิศษทรงศักดิ์    ศรีกาฬสินธุ์    ประธานชมรมฯ  ปี  2540 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา     ธรรมา      ประธานชมรมฯ  ปี  2541 
 5.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสไุร    พงษ์ทองเจริญ  ประธานชมรมฯ  ปี  2542  -  2543 
 6.  รองศาสตราจารยช์มพันธุ ์   กุญชร  ณ  อยธุยา ประธานชมรมฯ  ปี  2544  -  2547 
 7.  อาจารย์นงนวล       พงษ์ไพบูลย ์   ประธานชมรมฯ  ปี  2548  -  2553 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ    ชัยรัตน ์    ประธานชมรมฯ  ปี  2554-ถึงปัจจุบัน 
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คณะกรรมการบรหิารชมรมผู้สูงอายุ  มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ชุดที ่ 18  ประกอบด้วย 
 ที่ปรึกษา 
  1. อธิการบด ี
  2. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
  3. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
  4. อาจารย์จันทร์ทิพย์     ลิ่มทอง 
  5. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์    กุญชร  ณ  อยธุยา 
  6. อาจารย์นงนวล    พงษ์ไพบูลย ์
  7. รองศาสตราจารย์บุญเอญิ  มิลินทสูต 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี    โทณานนท์   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ชริญา  บัวศรี   
  10.  รองศาสตราจารย์สาคร   ช่วยประสิทธิ ์
  11. รองศาสตราจารย์สชุา     ณ  พัทลุง 
  12. รองศาสตราจารย์สุภา   ปานเจรญิ 
  13. รองศาสตราจารย์  คุณหญิงสมุณฑา พรหมบุญ 
 
 ประธานกรรมการ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน ์  
  
 รองประธานกรรมการ 
  1. รองศาสตราจารย์วจิิตร   วรุตบางกูร 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพิน   ทองธาน ี  
 
 คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
  1.  อาจารย์ละเอียด    รักษ์เผา่ 
  2.  รองศาสตราจารยเ์ฉลียวศรี  พิบูลชล 
  3.  นางบุญสม     เล้าพูนพิทยะ 
  4.  อาจารย์พรรณ ี    บุญประกอบ 
  5.  ว่าที่  ร้อยตรี  อาจารย์มนัส  บุญประกอบ 
  6. รองศาสตราจารย์วรรณี    โสมประยูร 
  7.   รองศาสตราจารย์วราภรณ ์  ชัยโอภาส 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา  บุณยสงวน 
  9.   รองศาสตราจารย์  ส.วาสนา    ประวาลพฤกษ ์
   10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์    อภิมณฑ์รักษา    
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   11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา    ยอดกมล 
   12.  อาจารย์สุภณิดา     สุวณชิย์   
 
 คณะกรรมการฝา่ยปฏคิม 
  1.  รองศาสตราจารย์โมร ี   ชื่นส าราญ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนยีร  ร่มโพธิ ์
  3.  นางทัศนา     ทองภักดี 
  4.   รองศาสตราจารย์บุญทิวา  อภิสิงห ์
  5.   รองศาสตราจารย์ปราณ ี  วานิชเจรญิธรรม 
  6. อาจารย์พรรณนภิา     สันติพงษ์    
  7.   รองศาสตราจารย์วรรณ ี   ศิริสุนทร 
  8. อาจารย์สมสุข     ธีระพิจิตร   
  9. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ    สิริแพทยพ์สิุทธิ ์
  10. นางสุภัทรา       โสทะกะพันธ ์
  11. รองศาสตราจารย์อรพรรณ    พรสีมา 
  12. อาจารย์อุไร     สังขนันท์ 
 
 คณะกรรมการฝา่ยนันทนาการ 
  1.   รองศาสตราจารย์สาล ี   ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา 
  2.   รองศาสตราจารย์กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ ์
  3.   ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐยา  วิสุทธสิิน 
  4.   รองศาสตราจารย์บุษกร   เพชรววิรรธน ์
  5.   อาจารย์พวงผกา   คงอุทัยกุล 
  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ัชรา  สุทธิส าแดง 
  7.   นายไพฑรูย์      รัตนศิริ 
  8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยรุ ี  กุลแพทย ์
  9. อาจารย์มารศรี     บัววราภรณ ์
  10. นายสุเมธ       รัตนนุสรณ์สกุล 
  11. อาจารย์สวุัฒน์     บัววราภรณ ์
 
 คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา 
  1.  รองศาสตราจารยช์าญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ 
  2.  รองศาสตราจารย์ฆรณ ี   รัตนสุวรรณ 
  3.  รองศาสตราจารยช์วล ี   ดวงแก้ว 
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  4.  รองศาสตราจารยธ์วชั   บุรีรักษ ์
  5.  นางทัศนา     ทองภักดี 
  6.  อาจารย์บัณฑิต    แพนลิ้นฟ้า     
  7.  นางสาวประทินทิพย ์   อินทวิเชียร 
  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ    อัศวรุจานนท์   
  9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัลีพนัธุ ์  สถิตยุทธการ 
  10.  รองศาสตราจารย์สภุาพร    สุกสีเหลอืง   
 
 คณะกรรมการฝา่ยสถานที ่
  1.  นางคัชนีย์       โพคาวัฒนะ 
  2. นายเชิดชาติ       พุกพูน 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิลวงศ์  บุญหงษ ์
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ    อัศวรุจานนท์   
  5.  นายไพฑูรย์       รัตนศิริ 
  6.  นายอัครเดช     อุดมชัชวาล 
 
 คณะกรรมการฝา่ยอาหารและจัดเลี้ยง 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา   ทัพสุวรรณ 
  2.  นางจ ารูญ     เลียบใย  
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระววีรรณ  พันธ์พานิช 
  4.  อาจารย์สพุีพรรณ   พัฒนพาณชิย ์
  5.  นางอรุณี       สินสันธเิทศ 
  6.  อาจารยอ์ัธยา     ภาดานุพงศ ์
 
 คณะกรรมการฝา่ยการเงิน 
  1.  นางกฤษณา     สุนันทเกษม 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร   เจรญิรักษ ์
  3.  อาจารย์พธันี      โชติกเสถียร   
  4.  นางสาวพิศมัย      พนาเวศร ์
 
 คณะกรรมการฝา่ยทะเบียนและพัสด ุ
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ   ชูนาค  
  2.  นางสาวอุมาพร    นาคะวัจนะ 
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 คณะกรรมการฝา่ยประชาสมัพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว 
  1.   รองศาสตราจารย์เฉลยีว   พันธุ์สีดา 
  2.   นางกัญญา     จันทร์ดี 
  3. นายทรงยศ     ขันบุตรศรี 
  4.   รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ ์
  5. อาจารย์พิมพวรรณ     ณ  พัทลุง 
  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชน ี  ลาชโรจน ์
  7.   ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ลิศ   ชูนาค 
  8.  รองศาสตราจารย์สนอง     โลหิตวิเศษ    
  9. อาจารย์สุจิตต ์    รักษ์เผา่ 
  10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา    สุธรรมรักษ ์
 คณะกรรมการฝา่ยเลขานุการ 
  1.   นางสาวนงลักษณ ์   พจนากรรักษ ์
  2.   รองศาสตราจารย์บังอร   พานทอง   
  3.   นางสาวยุพิน     องคานนท์ 
  4. นางสาวลักขณา     แซ่ลู้ 
  5.   นางสาวอุมาพร    นาคะวัจนะ 
 

คณะกรรมการบรหิารชมรมผู้สูงอายุ  มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ชุดที ่ 19  ประกอบด้วย 
 ที่ปรึกษา 
  1. อธิการบด ี
  2. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
  3. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
  4. อาจารย์จันทร์ทิพย์    ลิ่มทอง 
  5. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์    กุญชร  ณ  อยธุยา 
  6. อาจารย์นงนวล    พงษ์ไพบูลย ์
  7. รองศาสตราจารย์บุญเอญิ  มิลินทสูต 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี    โทณานนท์   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ชริญา  บัวศรี  
  10. รองศาสตราจารยส์าคร   ช่วยประสิทธิ ์
  11. รองศาสตราจารย์สชุา     ณ พัทลุง 
  12. รองศาสตราจารย์สุภา   ปานเจรญิ 
  13. รองศาสตราจารย์  คุณหญิงสมุณฑา พรหมบุญ 
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 ประธานกรรมการ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน ์  
  
 รองประธานกรรมการ 
  1. รองศาสตราจารย์วจิิตร   วรุตบางกูร 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพิน   ทองธาน ี  
 
 คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
  1.  อาจารย์ละเอียด    รักษ์เผา่ 
  2.  รองศาสตราจารยเ์ฉลียวศรี  พิบูลชล 
  3.  นางบุญสม     เล้าพูนพิทยะ 
  4.  อาจารย์พรรณ ี    บุญประกอบ 
  5.  ว่าที่ ร้อยตรี  อาจารย์มนสั  บุญประกอบ 
  6. รองศาสตราจารย์วรรณี    โสมประยูร 
  7.   รองศาสตราจารย์วราภรณ ์  ชัยโอภาส 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา  บุณยสงวน 
  9.   รองศาสตราจารย์ ส.วาสนา    ประวาลพฤกษ ์
     10.   รองศาสตราจารย์สนอง    โลหิตวิเศษ      
     11.   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเจตน์    อภิมณฑ์รักษา        
     12.   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุขวสา      ยอดกมล 
     13.  อาจารย์สภุณิดา     สุวณชิย์  
 
 คณะกรรมการฝา่ยปฏคิม 
  1.  รองศาสตราจารย์โมร ี   ชื่นส าราญ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนยีร  ร่มโพธิ ์
  3.  นางทัศนา     ทองภักดี 
  4.   รองศาสตราจารย์ปราณ ี  วานิชเจรญิธรรม 
  5. อาจารย์พรรณนภิา      สันติพงษ์      
  6.   รองศาสตราจารย์วรรณ ี   ศิริสุนทร 
  7. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ    สิริแพทย์พสิุทธิ ์
  8. นางสุภัทรา       โสทะกะพันธ ์
  9. รองศาสตราจารย์อรพรรณ    พรสีมา 
  10. อาจารย์อุไร     สังขนันท์ 
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 คณะกรรมการฝา่ยนันทนาการ 
  1.  รองศาสตราจารย์สาล ี   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
  2.   รองศาสตราจารย์กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ ์
  3.   ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐยา  วิสุทธสิิน 
  4.   รองศาสตราจารย์บุษกร   เพชรววิรรธน ์
  5.   อาจารย์พวงผกา   คงอุทัยกุล 
  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ัชรา  สุทธิส าแดง 
  7.   นายไพฑรูย์       รัตนศิริ 
  8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยรุ ี  กุลแพทย ์
  9. อาจารย์มารศรี      บัววราภรณ ์
  10.  นายสุเมธ       รัตนนุสรณ์สกุล 
  11. อาจารย์สวุัฒน์     บัววราภรณ ์
 
 คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา 
  1.  รองศาสตราจารยช์าญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ 
  2.  รองศาสตราจารย์ฆรณ ี   รัตนสุวรรณ 
  3.  รองศาสตราจารยช์วล ี   ดวงแก้ว 
  4.  รองศาสตราจารยธ์วชั   บุรีรักษ ์
  5.  นางทัศนา     ทองภักดี 
  6.  อาจารย์บัณฑิต    แพนลิ้นฟ้า    
  7.  นางสาวประทินทิพย ์   อินทวิเชียร 
  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ    อัศวรุจานนท์   
  9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัลีพนัธุ ์  สถิตยุทธการ 
  10.  รองศาสตราจารย์สภุาพร     สุกสีเหลอืง   
 
 คณะกรรมการฝา่ยสถานที ่
  1.   นายเชิดชาติ           พุกพูน 
  2. นางคัชนีย์       โพคาวัฒนะ 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิลวงศ์  บุญหงษ ์
  4.   ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์นอ    อัศวรุจานนท์   
  5.  นายไพฑูรย์       รัตนศิริ 
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 คณะกรรมการฝา่ยอาหารและจัดเลี้ยง 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา   ทัพสุวรรณ 
  2.  นางจ ารูญ     เลียบใย  
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระววีรรณ  พันธ์พานิช 
  4.  อาจารย์สพุีพรรณ   พัฒนพาณชิย ์
  5.  นางอรุณี      สินสันธเิทศ 
  6.  อาจารยอ์ัธยา     ภาดานุพงศ ์
    
 คณะกรรมการฝา่ยการเงิน 
  1.  นางกฤษณา     สุนันทเกษม 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร   เจรญิรักษ ์
  3.  อาจารย์พธันี      โชติกเสถียร   
  4.  นางสาวพิศมัย      พนาเวศร ์
 
 คณะกรรมการฝา่ยทะเบียนและพัสด ุ
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ   ชูนาค  
  2.  นางสาวอุมาพร    นาคะวัจนะ 
 

 คณะกรรมการฝา่ยประชาสมัพันธ์ / ภาพถ่าย / จดหมายข่าว 
  1.   รองศาสตราจารย์เฉลยีว   พันธุ์สีดา 
  2.   นางกัญญา     จันทร์ดี 
  3. นายทรงยศ     ขันบุตรศรี 
  4.  รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ ์
  5. อาจารย์พิมพวรรณ     ณ พัทลุง 
  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชน ี  ลาชโรจน ์
  7.   ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ลิศ   ชูนาค 
  8. อาจารย์สุจิตต ์    รักษ์เผา่ 
  9.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุชาดา     สุธรรมรักษ ์
 
 คณะกรรมการฝา่ยเลขานุการ 
  1.   นางสาวนงลักษณ ์   พจนากรรักษ ์
  2.   รองศาสตราจารย์บังอร   พานทอง  
  3. นางสาวลักขณา     แซ่ลู้ 
  4.   นางสาวอุมาพร    นาคะวัจนะ 
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ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารชมรมผู้สูงอายุมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  ชุดที่  18   
ประจ าป ี พ.ศ.  2562 

 
ครั้งที ่ เดือน ประชุม ไม่ประชุม หมายเหต ุ

ชุดที่  18     
1/2562 3  มกราคม  2562    
2/2562 7  กุมภาพันธ์  2562    
3/2562 6  มีนาคม  2562   สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561   

ณ  ห้องประชุม  โรงแรม Western 
Grand  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี

4/2562 4  เมษายน  2562    
5/2562 2  พฤษภาคม  2562    

ชุดที่  19     
1/2562 6  มิถุนายน  2562    
2/2562 4  กรกฎาคม  2562    
3/2562 1  สิงหาคม  2562    
4/2562 5  กันยายน  2562    
5/2562 3  ตุลาคม  2562    
6/2562 1 พฤศจิกายน 2562    
7/2562 12 ธันวาคม 2562    
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สรปุการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกจิกรรมของคณะกรรมการบรหิารชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ชุดที่  18 - 19  ปี  พ.ศ.  2562 
 

คณะกรรมการบรหิารชมรมผูสู้งอายุ  มศว  ชุดที ่ 18  -  19  ได้จัดกิจกรรมและเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ  ดังต่อไปน้ี 
 

ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
1 ตลอดป ี จัดท าจดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ  มศว ประธานชมรมฯ  คณะกรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ/์ภาพถ่าย/
จดหมายข่าว 

จัดส่งให้สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  มศว  
จ านวน  870  คน 

จัดท ารายเดอืนค่าใชจ้่ายทั้งสิน้  
62,528  บาท 

2 ตลอดป ี จัดท าบัตรอวยพรวันเกิดและส่งบัตรอวยพร
วันเกิดให้แก่สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ  มศว 

คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/จดหมายข่าว 

จัดส่งให้สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  มศว  
จ านวน  870  คน 

ส่งทุกเดือนค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น
2,700  บาท 

3 ตลอดป ี จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารชมรม
ผู้สูงอาย ุ มศว 

คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ แต่ละเดอืนคณะกรรมการฯ  เข้าร่วม
ประชุมไม่ต่ ากว่า  50  คน 

ประชุมทุกเดอืนค่าใช้จา่ยเป็น
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
จ านวน  47,541  บาท 

4 12  มกราคม  2562     ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซ้ือของเล่น  
อุปกรณ์กีฬา  และเป็นทุนการศึกษาเนือ่งใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2562 
ณ  วัดไผ่ลอ้ม  อ าเภอปากเกร็ด   
จังหวัดนนทบุรี   

นายสันติ  เกษมพันธุ ์ - ชมรมฯ  บริจาค  จ านวน  
1,000  บาท  คณะกรรมการฯ  
บริจาค  จ านวน  3,150 บาท 

5 17 มกราคม  2562 ไปสอนผูสู้งอายุท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายุ 
บ้านหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว     

ประธานชมรมฯ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  8  คน 

 



20 

ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
6 31  มกราคม  2562 ท าบุญวันเกิดชมรมผู้สงูอายุ  มศว   คณะกรรมการฯ  ทุกฝ่าย คณะกรรมการฯ  จ านวน  52  คน  

สมาชิกชมรมฯ    จ านวน  7  คน   
 

ใช้เงินจากคณะกรรมการฯ   
และสมาชิกฯ  ท่ีร่วมท าบุญ 
เงินที่เหลอืจากการท าบุญ  
จ านวน  14,860  บาท  น าไป
บริจาคให้มูลนธิิรามาธิบดี  เพื่อ
ช่วยเหลอืเด็กท่ีเป็นโรคมะเร็ง 

7 17  - 18  กุมภาพันธ์  
2562   

ทัศนศึกษา งานแผ่นดินสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช ในบรรยากาศชุดไทย  “ออเจ้า”  
จังหวัดลพบุรี   

รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์   
เทียมบุญประเสริฐ 
คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา 

คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  มีผู้

ร่วมเดินทางจ านวน  38  คน  

มีรายได้เข้าชมรมฯ จ านวน 
10,325  บาท   

8 6  มีนาคม  2562   ท าบุญซื้อที่ดินสรา้งสถานท่ีปฏฺบัติธรรม 
วัดไทยในประเทศไอซ์แลนด์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์นอ    
อัศวรุจานนท์   

- ชมรมฯ  บริจาคจ านวน 
2,000  บาท 

9 6  มีนาคม  2562 บริจาคเงินเพือ่ปูพื้นกระเบือ้งท่ีไม่ลื่นพร้อม
ซื้อเครือ่งเล่มนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียน
บ้านหนองปรอื  จังหวัดสระแก้ว 

ประธานชมรมฯ - ชมรมฯ  บริจาคจ านวน  
2,000  บาท  คณะกรรมการฯ  
และสมาชิกชมรมฯ  บริจาค  
จ านวน  49,500  บาท 

10 6  -  8  มีนาคม  2562   ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ชุดท่ี 18
ประจ าปี  2561 และประชุมคณะกรรมการฯ  
ประจ าเดือนมีนาคม  2562  กับทัศนศึกษา
จังหวัดราชบุรี   

ประธานชมรมฯ  และ
คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา 

ผู้ร่วมเดินทาง  จ านวน  53  คน ณ  โรงแรม Western Grand  
อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี    
และมีรายได้  เข้าชมรมฯ   
จ านวน  5,316  บาท 



21 

ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
11 14  มีนาคม  2562   ร่วมงานน้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง  
แด่พระธรรมมังคลาจารย์  (ประยงค์ 
ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม  
วรวิหาร ท่ี มศว ถวายให้  

อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง คณะกรรมการฯ  จ านวน  9  คน   ณ อาคารอเนกประสงค์ 
พระธรรมมังคลาจารย์   
วัดโสธรวรารามวรวิหาร   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12 4  เมษายน  2562 บรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “แนวโน้มของ
พลังงานในอนาคต”  โดย  ดร.ทวีศักดิ์    
บันลือสินธุ์   

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย  จ านวน  50  
คน 

ณ  ห้องประชุมสภา 1 อาคาร
หอประชุม ค่าของท่ีระลึกส าหรับ 
วิทยากร  จ านวน  447  บาท 

13 4  เมษายน  2562 จัดสรงน้ าพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
ในวันประชุมคณะกรรมการฯ  ประจ าเดือน
เมษายน  2562 

- คณะกรรมการฯ  และผู้เข้าร่วม
ประชุม  จ านวน  50  คน 

ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่าดอกไม้  
จ านวน  200  บาท 

14 7  เมษายน 2562   ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  โรงเรียนมงคล
วิทยา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) 
จังหวัดระยอง   

ประธานชมรมฯ - ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน  
5,000 บาท  คณะกรรมการฯ  
และสมาชิกชมรมฯ  ร่วมท าบุญ  
จ านวน  107,555  บาท 

15 7  เมษายน  2562 บริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี (เงินท่ีเหลือ 
จากท าบุญวันเกิดชมรมฯ  และจ าหน่าย 
ดอกป๊อปปี)้   

ประธานชมรมฯ - บริจาคจ านวน  15,400  บาท 

16 7  เมษายน  2562   ชมคอนเสริ์ตการกุศล เพลงหวานปัน 
รักเพื่อน้อง  โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

รองศาสตราจารย์สุภาพร   
สุกสีเหลอืง 

คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ   
จ านวน  20  คน 

ณ  หอประชุมใหญ่  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
17 22  เมษายน  2562 เข้าร่วมวันมหกรรมมหาสงกรานต์   

ณ  บริเวณหอพระ  และหน้าอาคาร
อ านวยการ  มศว  องครักษ์  จังหวัด
นครนายก   

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

คณะกรรมการฯ  จ านวน  7  คน  

18 24  เมษายน  2562 ไปสอนโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีท่าคเชนทร์   
ต าบลท่าช้าง  จังหวัดนครนายก  

รองอธิการบดฝี่ายกิจการ 
เพื่อสังคม 

คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  8 คน   

ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่า 
เช่ารถตู้, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,   
ค่าผ่านทางพิเศษ  จ านวน   
3,000  บาท   

19 29  เมษายน  2562   ร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  
ประจ าปี  2562  ร่วมท าบุญเลี้ยงพระ   
ตักบาตรพระสงฆ์  จ านวน  71  รูป   
และวางพานพุ่มดอกไม้  ณ  อนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์  หม่อมหลวงปิน่  มาลากุล  
และหลวงสวัสดิศาสตรพุทธ ิ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ   
จ านวน  8  คน 

ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่า 
พานพุ่มดอกไม้สด  จ านวน   
1,000  บาท    

20 30 เมษายน  2562 ประชุมสามัญประจ าปีของชมรมฯ  และ
บรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “อยู่อย่างไร 
ให้ใจเป็นสุข”  โดยคุณธีรยุทธ   เวชเจริญยิ่ง   

คณะกรรมการฯ  ทุกฝ่าย คณะกรรมการฯ  จ านวน  50  คน  
สมาชิกชมรมฯ    จ านวน  41  คน 
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง  จ านวน   
 6 คน   

ส านักหอสมุดกลาง  สนับสนนุ
งบประมาณ  จ านวน 
10,000  บาท 

21 2 พฤษภาคม  2562 สมทบค่าจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ   ประธานชมรมฯ   - ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน   
3,000  บาท   
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
22 2 พฤษภาคม  2562 ร่วมท าบุญโรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ าซ้อน  

จังหวัดลพบุร ี
ประธานชมรมฯ   - ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน   

2,000  บาท 
23 2 พฤษภาคม  2562 ร่วมท าบุญสมทบการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 

เพิ่มเติมกับคุณธีรยุทธ   เวชเจริญยิ่ง     
รองศาสตราจารย์วรรณี   
โสมประยูร 

- คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบญุ
จ านวน  5,000  บาท   

24 3  พฤษภาคม  2562 ร่วมงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี  27  

อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  27  คน 

ณ  อาคารนวัตกรรม  
ศ.ดร.สาโรช  บัวศร ี

25 21  -  24  พฤษภาคม  
2562 

จัดไปปฏิบัติธรรม  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิม 
พระเกียรติ  84  พรรษาราชนครินทร์   
(เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบุรี   

ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  28  คน   

เงินท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายให้ศูนย์
ปฏิบัติธรรมฯ ท าราวบันได 
ข้ึน - ลง  ศาลาปฏิบัติธรรม 
จ านวน  7,471  บาท   

26 27  พฤษภาคม  2562   ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์
ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร   

- คณะกรรมการฯ  จ านวน  6  คน ณ  วัดประสิทธิเวช อ าเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก 

27 6 มิถุนายน  2562 ท าบุญสร้างเจดีย์บรรจุพระอัฐธาตุหลวงปู่ผาง  
โกสโล ท่ีส านักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ จังหวัด
สกลนคร 

-  ชมรมฯ  บริจาคจ านวน 
2,000  บาท  คณะกรรมการฯ 
บริจาค  จ านวน 8,000  บาท 

28 28 มิถุนายน 2562 ร่วมสัมมนาและรับฟงัความคิดเห็นในการ
จัดท าร่าง  พ.ร.บ.  ผู้สูงอายุ  พ.ศ.....  กับ
กรมกิจการผู้สูงอาย ุ

 คณะกรรมการฯ  จ านวน  2  คน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้   
กรุงเทพฯ   
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
29 29 มิถุนายน  2562 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนา

คุณภาพชีวิต ปี 2562  ณ  โรงเรียนอนุบาล
บ้านนา  จังหวัดนครนายก 

ประธานชมรมฯ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  8  คน 

ใช้เงินของชมรมณ  เป็นค่า
ยานพาหนะ  จ านวน   
2,500  บาท 

30 4 กรกฎาคม 2562 บรรยายทางวิชาการ เรือ่ง  “บทบาทของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว  กับสมาชิก”  
โดยคุณสัญชัย  เตชะมนูญ  

คณะกรรมการฝา่ยวชิาการ ผู้เข้ารว่มจ านวน  72  คน ณ ห้องประชุมสภา 1  
อาคารหอประชุม 
เวลา 10.30  -  12.00  น. 

31 4 กรกฎาคม 2562 ท าบุญวัดพระบาทน้ าพุ ประธานชมรมฯ - ชมรมฯ บริจาคจ านวน  
500 บาท 

32 4 กรกฎาคม 2562 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อแว่นตา 
ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   
ในโครงการแผนกแว่นตาโรงพยาบาล 
พุทธชินราช  จังหวัดพษิณุโลก 

ประธานชมรมฯ - ชมรมฯ  บริจาคจ านวน 
2,000 บาท 

33 4  กรกฎาคม 2562 ร่วมท าบุญซือ้ที่ดินถวายวัด  ณ  ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดไทยประเทศไอซ์แลนด ์

- - ชมรมฯ  บริจาคจ านวน 
1,500  บาท 

34 5 กรกฎาคม  2562 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียน 
พรรษา ณ  วัดดงละคร  จังหวัดนครนายก   

- - ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน 
1,000 บาท  คณะกรรมการฯ  
ร่วมท าบุญจ านวน 5,400  บาท 

35 5 กรกฎาคม 2562 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสมทบสร้าง
พระอุโบสถ ณ  วัดถ้ ากฤษณาธรรมาราม  ต าบล
หมูสี   อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัลลีพันธุ ์
สถิตยุทธการ 

- ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน 
1,000 บาท  คณะกรรมการฯ  
ร่วมท าบุญจ านวน  8,740  บาท 
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
36 5 กรกฎาคม 2562 ร่วมท าบุญสร้างวัดคริสต์หมู่บ้านห้วยเกิด  

ต าบลเวียง  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่
นางทัศนา  ทองภักดี - ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน 

1,000 บาท  คณะกรรมการฯ  
ร่วมท าบุญจ านวน  13,000 บาท 

37 12 กรกฎาคม 2562 ร่วมโครงการวันอาสาฬหบชูา  ประจ าปี
งบประมาณ  2562  กับ มศว  
 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ   
จ านวน  8  คน   

ณ  บริเวณโถงชั้น  1  อาคาร
นวัตกรรม :  ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช  บัวศรี   

38 16 – 19 กรกฎาคม 
2562  

ทัศนศึกษาโมนยวา – สกายน์ – อังวะ –  
มิงกุน  ประเทศเมียนมาร ์

คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา ผู้ร่วมเดินทาง  จ านวน  34  คน มีรายได้เข้าชมรมฯ จ านวน 
16,490  บาท 

39 24  กรกฎาคม  2562   ฟังการบรรยายและชมพิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งชาติพระนคร   

ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ   
จ านวน  9  คน   

 

40 26  กรกฎาคม  2562   ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  2  คน   
 

ณ  บริเวณโถงชั้น  1  อาคาร
นวัตกรรม :  ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช  บัวศรี   

41 1 สิงหาคม 2562 การบรรยายพิเศษ   เรื่อง  “โยเดียในอดีต 
และปัจจุบัน”  โดยคุณปัณณพัทธิ์  ค านึง   
จากบริษัทรุ้งทองทัวร์ 

คณะกรรมการฝา่ยวชิาการ ผู้เข้ารว่มฟังบรรยาย จ านวน  56 คน ณ  ห้องประชุมสภา 1  
อาคารหอประชุม   
เวลา  10.30 – 12.00  น. 

42 1 สิงหาคม 2562 ร่วมท าบุญในการทอดผ้าปา่  กับสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

ประธานชมรมฯ    ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน 
1,000  บาท 
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ)  
กรุงเทพฯ   

43 1 สิงหาคม 2562 ร่วมท าบุญทีว่ัดมหามัยมุนี   
ประเทศเมียนมาร์   

ประธานชมรมฯ  ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน 
1,000  บาท 

44 1 สิงหาคม 2562  ร่วมจัดพิมพ์หนังสอืธรรมะ  ประจ าปี  
2562  เรื่อง  “ใจคือตัวเรา”  รจนา 
โดยพระอาจารย์สชุาติ  อภชิาโต   
(พระจุลนายก) 

รองศาสตราจารย์สชุา  ณ พทัลุง  ชมรมฯ  ร่วมบริจาคจ านวน 
1,000 บาท  คณะกรรมการฯ  
ร่วมบริจาคจ านวน 13,850  
บาท 

45 9 สิงหาคม 2562 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง   

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  12  คน    

ณ  บริเวณโถงชั้น  1  อาคาร
นวัตกรรม :  ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช  บัวศรี 

46 31 สิงหาคม 2562   จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ประจ าปี  2562 
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว   
อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   

ประธานชมรมฯ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  11  คน 

ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  
4,700  บาท  เป็นค่าเช่า
ยานพาหนะ  จ านวน  2,500  
บาท ค่าซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด   
จ านวน 2,200  บาท   

47 5 กันยายน 2562 บรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “การรักษา
ดวงตาส าหรับผูสู้งอายุ มศว”  โดย 
อาจารย์ แพทย์หญิงสุรพีร   ภัทรสุวรรณ   

คณะกรรมการฝา่ยวชิาการ ผู้เข้าฟังการบรรยาย  จ านวน  56  
คน 

ณ  ห้องประชุมสภา 1  
อาคารหอประชุม 
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
48 7 – 10  กันยายน  

2562 
ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ  

จ านวน  30  คน   
 

49 16  กันยายน  2562   ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
และวนัสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์  
ครบรอบ 70 ปี   

คณะศึกษาศาสตร ์ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  45  คน 

ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์   
ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่าร่วม 
ท าบุญจ านวน  1,000  บาท 

50 25  กันยายน  2562   ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแดผู่้เกษียณอายุ  
60  ปี  ในปี  2562  ของ มศว    

มศว คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  15  คน 

ณ  ห้องแปดเหลีย่ม อาคารวจิัย
และการศึกษาตอ่เนือ่งฯ   

51 3  ตุลาคม  2562 ร่วมท าบุญกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษาราชนครินทร์  
(เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจนัทบุรี   

ประธานชมรมฯ    ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน  
2,000 บาท คณะกรรมการฯ และ 
สมาชิกฯ จ านวน 10,000  บาท 

52 10  ตุลาคม  2562 ท าบุญเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรม
นาถบพิตร 

คณะกรรมการฯ  ทุกฝ่าย คณะกรรมการฯ  จ านวน  45  คน 
สมาชิกชมรมฯ     จ านวน  3  คน 
                  รวม         48  คน   

คณะกรรมการฯ  และสมาชิก
ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน  
33,000  บาท 

53 10  ตุลาคม  2562 ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม  “สถานีเล่นหลงัเลิก
เรียน”   

คณะกรรมการฯ  ทุกฝ่าย คณะกรรมการฯ จ านวน  30  คน ณ  ห้องแปดเหลีย่ม  อาคารวิจัย
และการศึกษาตอ่เนือ่งฯ   

54 11  ตุลาคม  2562 ร่วมโครงการบรมราชบพิตรร าลึก เนื่องใน 
วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร    

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ   
จ านวน  2  คน 

ณ  บริเวณโถงชั้น  1  อาคาร
นวัตกรรม :  ศาสตราจารย์   
ดร.สาโรช  บัวศรี  ใช้เงนิของ
ชมรมฯ  เป็นค่าชุดตักบาตร  
จ านวน  1,000  บาท 



28 

ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
55 11  ตุลาคม  2562 ร่วมท าบุญวัดสวนแก้ว ประธานชมรมฯ  ชมรมฯ ร่วมท าบุญจ านวน  

1,000  บาท 
56 22  ตุลาคม  2562 จัดงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ ปี 2562 

และการบรรยายและสาธิตการออกก าลังกาย
ด้วยเต้าเต๋อซินซี   เรือ่ง  “สขุกาย  สุขใจ  
สุขสังคม”  โดยคุณธีรพงศ์ เตชะคุณบณัฑิต 
และคณะ 

คณะกรรมการฯ  ทุกฝ่าย น้องใหม่วยัเกษยีณ  จ านวน 8  คน 
คณะกรรมการฯ  จ านวน 32  คน 
สมาชิกชมรมฯ  จ านวน  10  คน 
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง  จ านวน  
4  คน    
                      รวม  54  คน 

ได้รับเงินค่าลงทะเบียน  จ านวน  
8,400  บาท  และชมรมฯ  
สมทบจ่ายจ านวน 2,538 บาท 

57 25 – 28  ตุลาคม  
2562 

ร่วมพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ประจ าปี  2562  กับ  มศว  ณ วัดสุปัฎนา
รามวรวิหาร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  และทัศนศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี   

ประธานชมรมฯ  และ 
คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา 

ผู้ร่วมเดินทางจ านวน  40  คน ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน   
5,000  บาท  คณะกรรมการฯ  
และสมาชิกชมรมฯ ร่วมท าบญุ  
จ านวน  44,800  บาท  และมี
รายได้เข้าชมรมฯ  จ านวน  
13,426  บาท 

58 25 – 28  ตุลาคม  
2562 

ร่วมท าบุญวัดต่างๆ  จ านวน  8  วัด  และ
ร่วมท าบุญพิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติและวัด
ศรีอนารัตนาราม  และรว่มไถ่ชีวิตโค - 
กระบือ    

ประธานชมรมฯ  คณะกรรมการฯ  และสมาชิก 
ชมรมฯ  ท่ีเดินทางไปไปร่วมพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
กับ มศว  ร่วมบริจาคเงินจ านวน   
11,500  บาท  และไถ่ชีวิตโค  -  
กระบือ  จ านวน  55,000  บาท 
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
59 2 -  3  พฤศจิกายน  

2562 
ไปร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย  (เขาสาป)  จังหวัดระยอง 
และทัศนศึกษาจังหวัดระยอง   

ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  24  คน 

คณะกรรมการฯ  และสมาชิก 
ชมรมฯ ร่วมบริจาคจ านวน  
65,100  บาท  ชมรมฯ  บริจาค  
จ านวน  3,000  บาท 

60 7  พฤศจิกายน  2562 ร่วมท าบุญกฐินสามัคคี  ณ  วัดเจดีสถาน  
(เหมืองผ่า) ต าบลริมเหนอื จงัหวัดเชียงใหม่ 

ประธานชมรมฯ  ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน   
1,000  บาท 

61 7  พฤศจิกายน  2562 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์  
มศว  ณ  วัดศาลาสองพี่น้อง  อ าเภอเมอืง  
จังหวัดพิษณุโลก   

ประธานชมรมฯ    ชมรมฯ  ร่วมท าบุญจ านวน   
2,000  บาท 

62 7  พฤศจิกายน  2562 ร่วมท าบุญทอดกฐิน  ณ  วัดศรีสัจจาธิษ
ฐาน  ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร   
จังหวัดล าปาง   

อาจารย์พรรณี  บุญประกอบ  คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ  
จ านวน  8,800  บาท 

63 18  พฤศจิกายน 2562 
19  พฤศจิกายน 2562 
21  พฤศจิกายน 2562 
26  พฤศจิกายน 2562 
28  พฤศจิกายน 2562 
13  ธันวาคม  2562 

จัดกิจกรรม  Rummage  Sale   
เพื่อหารายไดเ้ข้าสมทบทุนศาสตราจารย์  
ดร.สุดใจ  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย   
เหล่าสนุทร  และหารายได้เพือ่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  ประจ าปี  2563 

ประธานชมรมฯ  คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าวนัละ   
10  คน 

มีรายได้จากการจัดกจิกรรม 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  106,540   
บาท 

64 22  พฤศจิกายน 2562 จัดกิจกรรม Thai  bus  food  tour   ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
ร่วมกิจกรรม  จ านวน  28  คน   

มีรายได้เข้าชมรมฯ  จ านวน 
1,403  บาท 
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
65 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมโครงการถุงผ้าเพื่อนอ้ง โดยกลุ่ม

นิสิตชั้นปีท่ี 2  คณะบริหารธรุกิจ 
เพื่อสังคม  สาขาธุรกิจเพือ่สังคม  มศว 

กลุ่มนิสิตชั้นปีท่ี 2  คณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม  สาขา
ธุรกิจเพื่อสังคม  มศว   

คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
เข้าร่วมโครงการ   
จ านวน  7  คน   

ณ  ห้องประชุมสภา 1 อาคาร
หอประชุม  มศว   

66 2  ธันวาคม  2562   ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนวทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี  (โรงพยาบาลชลบุรี) 

ประธานชมรมฯ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  9  คน 

ใช้เงินทีเ่หลอืจากรว่มพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานกับ  มศว  
จ านวน  6,000  บาท 

67 3  ธันวาคม  2562 บริจาคเงินให้ศิริราชมูลนิธ ิ ประธานชมรมฯ  เงินเหลือจากท าบุญถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  บรมนาถบพิตร  จ านวน  
4,428  บาท  และเหลอืจากไป
ทัศนศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน  5,572  บาท  รวม
จ านวน  10,000  บาท 

68 3  ธันวาคม  2562 ร่วมท าบุญพระบรมเกศาธาต ุ
วัดบวรนิเวศวิหาร 

ประธานชมรมฯ  ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน   
500  บาท 

69 4  ธันวาคม  2562 เข้าร่วมเทิดพระเกียรติ ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  ในโครงการ 5 ธันวาคม 

 คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ   
จ านวน  4  คน   

ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี   
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฎร์ และ
วันชาติของชาวไทย และไดร้ว่มเพ้นท์ถุงผ้า 
เพื่อน าไปมอบให้กับโรงพยาบาลส าหรับ 
ใส่ยาให้กับผู้ป่วย 

70 12  ธันวาคม  2562 มอบเงินให้นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่นางาม  
และชุมชนบ้านไร่ อ าเภอหลม่สัก จังหวัด
เพชรบูรณ์  เป็นกิจกรรมของหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอด
ชีวิต ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และ
การศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร์   
มศว  

  ชมรมฯ  ร่วมบริจาคจ านวน  
1,000  บาท  คณะกรรมการฯ  
ร่วมสมทบจ านวน  1,200  บาท 

71 12  ธันวาคม  2562   บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “อ่านนิยายดีอย่างไร”  
โดยอาจารย์พรธาดา สวุธันวนิช   

คณะกรรมการฝา่ยวชิาการ คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  58  คน 

ณ  ห้องประชุมสภา 1 อาคาร
หอประชุม 

72 12  ธันวาคม  2562 ท าบุญไถ่ชีวิตโค – กระบอื วดัราชพฤกษ์  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประธานชมรมฯ    ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน   
500  บาท 

73 19  ธันวาคม  2562 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสท่ีมี
อายุครบ  84  ปี  ในปี  2562    

คณะกรรมการฯ  ทุกฝ่าย อาจารย์อาวุโส  จ านวน  6  คน 
คณะกรรมการฯ  จ านวน  44  คน 
สมาชิกชมรมฯ  จ านวน  40  คน   
รวมจ านวน  90  คน 

ใช้เงินค่าลงทะเบียน  จ านวน  
16,600  บาท  และชมรมฯ  
สมทบจ านวน  420  บาท 
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ล าดับท่ี วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม หมายเหต ุ
74 19  ธันวาคม  2562 ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อทดสอบสภาพสมอง

เบื้องต้น  ของการวิจัยทางกายภาพบ าบัด 
คณะกายภาพบ าบัด  มศว 

คณะกายภาพบ าบัด สมาชิกชมรมฯ  จ านวน  25  คน  

75 20  ธันวาคม  2562   ร่วมงานปีใหม่ประจ าปี  2563  กับ มศว  คณะกรรมการฯ  จ านวน  2  คน ณ  ลานเล่นล้อ หน้าอาคาร
ส านักงานอธิการบดี  ใชเ้งิน 
ของชมรมฯ  เป็นค่าชุดตักบาตร  
จ านวน  450  บาท   

76 25  ธันวาคม  2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรมถุงผา้เพือ่ลดโลกร้อน  
กับคณะวิทยาศาสตร์   

คณะวิทยาศาสตร ์ สมาชิกชมรมฯ เข้ารว่มกิจกรรม
จ านวน  9  คน      

ณ ห้องสวัสดิการ   
คณะวิทยาศาสตร์   

77 26  ธันวาคม  2562 จัดกิจกรรมถุงผ้าเพื่อลดโลกรอ้น  โดย
ระบายสีถุงผ้า  เพือ่น าไปมอบให้ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
มศว  องครักษ์   

รองศาสตราจารย์วจิิตร   
วรุตบางกูร 

คณะกรรมการฯ  และสมาชิก  
จ านวน  14  คน 

ณ  ห้องประชุมสภา  1   
อาคารหอประชุม 
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 กิจกรรมท้ัง  77  กิจกรรม  ได้ด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการบริหารฝา่ยต่างๆ  และทีป่รึกษาท่ีให ้
ค าแนะน า  เสนอความคิดเหน็อันเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชมรมฯซึง่คณะกรรมการบริหาร 
ชมรมฯ  ประกอบดว้ยคณะกรรมการฯ  ฝ่ายต่างๆ  และมหีน้าท่ีดังนี้   
 
ประธาน  และรองประธาน  :     ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  อ านวยความสะดวก 
        ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชมรมฯ   
คณะกรรรมการฝ่ายวิชาการ  :     น าเสนอหัวข้อการบรรยายพเิศษ  งานบริการวชิาการ  และวิทยากร 
        ต่อที่ประชุม  และเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ 
คณะกรรมการฝา่ยปฏิคม  :     ท าหน้าท่ีต้อนรับวิทยากร  อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารว่มกิจกรรม   
        จัดเตรียมค่าตอบแทนและของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 
คณะกรรมการฝา่ยนันทนาการ  :    จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เพื่อสมาชิก 
คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา  :    น าเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศใหแ้ก่ 
        คณะกรรมการฯ  เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการฝา่ยสถานท่ี  :     จัดเตรียมสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชมรมฯ 
คณะกรรมการฝา่ยอาหารและจัดเลี้ยง  :  จัดเตรียมอาหารว่าง/เครือ่งดื่ม  และอาหารกลางวันในการประชุม 
        ประจ าเดือนและในทุกๆ  กิจกรรมของชมรมฯ 
คณะกรรมการฝา่ยการเงิน  :     จัดท าบัญชรีายรับรายจ่ายประจ าเดือน  และสรุปสถานภาพทาง 
        การเงินของชมรมฯ  น าเสนอท่ีประชุมทุกเดือน 
คณะกรรมการฝา่ยทะเบียนและพสัดุ  :   จัดท าทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน   
คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์  :   จัดท าจดหมายข่าวรายเดอืน  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ   
        ของชมรมฯ 
คณะกรรมการฝา่ยเลขานุการ  :    จดบันทึกการประชุม  จัดท ารายงานการประชุม  จัดท าวาระ 
        การประชุมและรับลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมท่ีชมรมฯ  จัดข้ึน   
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รายช่ือสมาชิกใหม่  ตลอดชีพ  จ านวน  16  ราย 
 

1. อาจารย์บุญเริง   แก้วสะอาด 
2. คุณวันเพ็ญ  เผือกใจแผ้ว 
3. คุณสมศรี จุณณวัตต ์
4. คุณอัมพวัลย์   อรุณศิลป์   
5. คุณสาลิกา   แสนเสน่ห์ 
6. คุณปานพิมพ์ เชื้อพลากิจ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวรี   จันทร์กระจ่าง 
8. นางกานดา ไทรฟัก 
9. นางจารุวรรณ ชูศรี 

10. นางสาววิลาวัลย์ บัวข า 
11. นางสาวศุภวรรณ พันธุ์ภักด ี
12. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ 
13. นางสาวกนกวรรณ ชูนาค 
14. นางส าราญ  สวัสด ี
15. ดร.สมบัต ิ คุรุพันธ์ุ 
16. อาจารย์วิชชุกร   ทองหล่อ 
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รายงานการเงินประจ าป ี 2562  (1  มกราคม  -  31  ธันวาคม  2562) 
(สรุป  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562) 

 
 ในป ี พ.ศ.  2562  ชมรมฯ  มีรายรับ  -  รายจ่ายดังนี ้
 
รายรบั 
 

1. ค่าสมัครสมาชิกใหม่  16 ราย  8,000.00 บาท 
2. เงินบริจาค   178,000.00 บาท 
3. รายได้เบ็ดเตล็ดจากการจ าหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ   3,040.00 บาท 
4. รับงบสนับสนุนจากส านักหอสมุดกลาง   18,650.00 บาท 
5. รายได้คงเหลอืจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ าปี  2561 จังหวัดราชบุร ี 5,316.00 บาท 
6. คืนเงินจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ าปี  2561  จังหวัดราชบุร ี 5,200.00 บาท 
7. รายได้จากการจัดทัศนศึกษา 26,815.00 บาท 
8. คืนเงินเข้าบญัชีชมรมผู้สูงอายุ มศว จากกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ 13,659.00 บาท 
9. ดอกเบี้ยรับ  2562 1,141.07 บาท 
 รวมรายรับ 259,821.07 บาท 
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รายจ่าย 

1. การจัดกิจกรรมของชมรมฯ 128,713.00 บาท 
2. ค่าของขวัญ  กระเชา้ผลไม้  เยี่ยมไข้  พานพุ่ม  งานศพ 35,276.00   บาท 
3. ค่าวัสดุเครือ่งใช้ส านักงานหอ้งประชุมชมรมฯ 7,589.00 บาท 
4. ค่าวัสดุท าบัตรอวยพรวันเกิด และค่าดอกไม้ติดเสือ้เดอืนเกิด 11,672.00 บาท 
5. ค่ากระดาษ  A4  80 แกรม  ท าจดหมายข่าว 23,676.00 บาท 
6. ค่าปกจดหมายข่าวชมรมฯ   28,800.00 บาท 
7. ค่าตอบแทน  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี  ท าจดหมายข่าว, เว็บไซต ์ 13,400.00 บาท 
8. ค่าตอบแทนวิทยากร  (กระเช้าผลไม ้– ของที่ระลึก) 1,647.00 บาท 
9. สมทบค่าจัดพิมพ์หนังสอืธรรมะ 4,000.00   บาท 
10. ร่วมท าบุญทอดผ้าป่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ณ  วัดศาลาสองพี่นอ้ง  จังหวัด

พิษณุโลก 
2,000.00 บาท 

11. ท าบุญปีใหม่  2563  (มศว)  ชุดตักบาตร 450.00 บาท 
12. ค่าของขวัญปีใหม่  2563  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์,  รปภ.,  และเจา้หน้าท่ีดูแลที่จอดรถ 12,000.00   บาท 
13. ร่วมท าบุญซือ้ที่ดินสร้างสถานท่ีปฏิบัติธรรมวัดไทยในประเทศไอซ์แลนด์ 2,000.00 บาท 
14. บริจาคเงินเพือ่ปูพื้นกระเบือ้งท่ีไม่ลื่นพร้อมจัดซือ้เครือ่งเลน่ให้นักเรียนชั้นอนุบาล  

โรงเรียนบา้นหนองปรือ  จังหวัดสระแก้ว   
2,000.00 บาท 

15. ท าบุญบวชสามเณรและกฐินวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  (วัดเขาสาป)  จังหวัดระยอง 8,000 บาท 
16. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา 

ราชนครินทร์  (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบรุี   
2,000.00 บาท 

17. มอบเงินให้นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่นางามและชุมชนบา้นไร ่ จังหวัดเพชรบรูณ์   1,000.00 บาท 
18. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อแว่นตาให้เด็กนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1   

ในโครงการแผนกแว่นตาโรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก 
2,000.00 บาท 

19. ร่วมท าบุญสร้างเจดีย์บรรจุพระอฐัธาตุหลวงปู่ผาง  โกสโล   
ท่ีส านักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ  จังหวัดสกลนคร 

2,000.00 บาท 

20. ท าบุญวัดพระบาทน้ าพ ุ 500.00 บาท 
21. ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา ณ  วัดดงละคร  จังหวัดนครนายก   1,000.00 บาท 
22. ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสรา้งพระอุโบสถ  

ณ  วัดถ้ ากฤษณาธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา 
1,000.00 บาท 

23. ร่วมท าบุญสร้างวัดคริตส์หมู่บ้านห้วยเกิด  จังหวัดเชียงใหม่ 1,000.00 บาท 
24. ร่วมท าบุญทีว่ัดมหามัยมุนี  ประเทศเมียนมาร์   1,000.00 บาท 
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25. ร่วมท าบุญในการทอดผ้าปา่  กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี  ณ วัดสมัพันธวงศารามวรวิหาร  
(วัดเกาะ)  กรุงเทพฯ   

1,000.00 บาท 

26. ค่าซื้อหนังสอืไปจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าปี  
2562  ณ  โรงเรียนวัดเขาไม้แก้ว  จังหวัดชลบุรี   

2,200.00   บาท 

27. ร่วมท าบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดเจดีสถาน  (เหมืองผ่า) ต าบลริมเหนอื จังหวัดเชยีงใหม ่ 1,000.00 บาท 
28. ร่วมท าบุญให้วัดสวนแก้ว  จังหวัดนนทบุร ี 1,000.00 บาท 
29. ร่วมโครงการบรมราชบพิตรร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร    
1,000.00 บาท 

30. ท าบุญไถ่ชีวิตโค-กระบอื  วัดราชพฤกษ์  จังหวัดอุบลราชธานี   500.00 บาท 
31. ท าบุญพระบรมเกศาธาตุ  วัดบวรนิเวศวิหาร 500.00 บาท 
32. ค่าตอบแทนบุคลากรท่ีช่วยงานชมรมฯ   13,900.00 บาท 
33. รายจ่ายเบ็ดเตล็ด 4,000.00 บาท 

 รวมค่าใชจ้่าย   319,323.00 บาท 
 รายจ่ายมากกวา่รายรับ    29,340.93 บาท 
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จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ปี 2562 
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ภาพกิจกรรม 

บรรยากาศการประชุมประจ าเดือน 
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กิจกรรมด้านวชิาการ   

บรรยาย  เรื่อง  “แนวโน้มของพลังงานในอนาคต”  

โดย  ดร.ทวีศักดิ์   บันลือสนิธุ์  และคณะ 

         วันท่ี 4 เมษายน 2562 

 
 

 

ประชุมสามัญประจ าป ีและการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง 

 "อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข"   โดยคุณธีรยุทธ   เวชเจรญิยิ่ง 

      วันท่ี 30 เมษายน 2562 
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บรรยายทางวชิาการ  เรื่อง “บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์  มศว  

กับสมาชิก”  โดยคุณสัญชัย  เตชะมนูญ   

                  วันท่ี  4 กรกฎาคม 2562 

  
 

การบรรยาย   เรื่อง  โยเดียในอดตีและปัจจุบัน  

โยคุณปัณณพัทธ์ิ   ค านึง 

   วันท่ี  1 สิงหาคม  2562 
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บรรยายทางวชิาการ เรื่อง “การรักษาดวงตาส าหรับผู้สูงอายุ มศว”  

โดยอาจารย์ แพทย์หญิงสุรีพร   ภัทรสุวรรณ   

   วันท่ี  5  กันยายน  2562 

  
 

การบรรยายและสาธิตการออกก าลังกายด้วยเต้าเต๋อซินซี    

เรื่อง  “สุขกาย  สุขใจ  สุขสังคม”   

โดยคุณธรีพงศ์ เตชะคุณบัณฑิต และคณะ           

        วันท่ี  22  ตุลาคม  2562 
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 บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “อ่านนิยายดีอย่างไร”   

โดยอาจารย์พรธาดา สุวัธนวนชิ   

         วันท่ี  12  ธันวาคม  2562   

  
 

กิจกรรมด้านนันทนาการ   

คาราโอเกะใหแ้ก่คณะกรรมการฯ  ก่อนการประชุมประจ าเดอืน 
 

  
 

สอนการเต้นลีลาศทุกวันพฤหัสบดี  ที่  2,  3,  4  ของทุกเดือน 
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การแสดงในงานแสดงมุทติาจิตแด่อาจารย์อาวุโสท่ีมอีายุ 

ครบ  84  ปี  ในป ี 2562 

 

  

                       
  

          
                     
 

 

สอนร าวงมาตรฐานให้แก่โรงเรียนผู้สงูอายุหนองหมากฝ้าย  จ.สระแก้ว  
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ให้ความรู้การออกก าลังกายด้วยการเต้นร าและกายบริหารด้วยเต้าเต๋อซินชี  

ให้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรยีนผู้สูงอายทุ่าคเชนทร์  จังหวัดนครนายก 

 

      
 

ให้ความรู้การออกก าลังกายสบายๆ   

ณ  โรงเรยีนอนุบาลบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

 

        
 

ให้ความรู้การเคลื่อนไหวเพื่อการผ่อนคลาย   

ณ  โรงเรยีนวัดเขาไม้แก้ว  จังหวัดชลบุรี 

 

    



46 

กจิกรรมด้านทัศนศกึษา 

 ทัศนศึกษาภายในประเทศ   

ทัศนศึกษางานแผ่นดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จังหวดัลพบุรี 

   วันที่  17  - 18  กุมภาพันธ์  2562   
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ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุร ี (เนื่องในโอกาสประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ประจ าป ี 2561) 

      วันที่  6  -  8  มีนาคม  2562   
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ทัศนศึกษาจังหวัดอบุลราชธานี  (ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  

ประจ าปี  2562  กับ  มศว) 

      วันที่  25 – 28  ตุลาคม  2562 
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ทัศนศึกษาจังหวัดระยอง (เนื่องในโอกาสไปทอดกฐินสามัคคี 

ณ  วัดเขาสาป จังหวัดระยอง) 

     วันที่  2 -  3  พฤศจิกายน  2562 

  

  
 

 ทัศนศึกษาต่างประเทศ   

ทัศนศึกษาโมนยวา – สกายน์ – อังวะ – มิงกุน  ประเทศเมยีนมาร ์

     วันที่ 16  - 19 กรกฎาคม 2562 
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ทัศนศึกษาเวยีดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว ้

           วันที่  7 - 10 กันยายน  2562 
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กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   

 ด้านศาสนา 

ร่วมท าบญุทอดผ้าปา่และถวายเทียนพรรษา ณ  วัดดงละคร 

จังหวัดนครนายก    วันที่  5 กรกฎาคม  2562 

  
 

 

 ด้านศิลปวัฒนธรรม 

สรงน้ าพระเนือ่งในเทศกาลสงกรานต์    

วันที่  4  เมษายน  2562 
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ร่วมงานวนัมหาสงกรานต์ 

วันที่  22  เมษายน  2562 

  
 

  
 

ร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา  ประจ าปี  2562 

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
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กจิกรรมอื่นๆ  

วันมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2562  

                                   วันที่  29  เมษายน  2562 

  
 

 

 

 

งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  27    

วันที่  3  พฤษภาคม  2562 
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 ปฏบิัติธรรม ณ ศูนยป์ฏบิัติธรรมเฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษา 

ราชนครนิทร์  (เขาดนิหนองแสง)  จังหวดัจันทบุร ี  

วันที่  21  -  24  พฤษภาคม  2562 

 

  
 

บรจิาคเงนิเพื่อปูพืน้กระเบื้องที่ไม่ลืน่พรอ้มจัดซื้อเครื่องเล่นให้นักเรยีน 

ชั้นอนุบาล  โรงเรียนบ้านหนองปรอื  จังหวัดสระแก้ว 
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ร่วมประชมุโครงการจัดตั้งและพัฒนาศนูย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร   

วันที่  27  พฤษภาคม  2562   

 

 
 

ร่วมสัมมนาและรับฟงัความคิดเหน็ในการจัดท าร่าง  พ.ร.บ.   

ผู้สูงอายุ  พ.ศ.....  กับกรมกจิการผู้สูงอายุ 

วันที่  28 มิถุนายน 2562  
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พิธีถวายพระพรเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว   

                             วันที่  26  กรกฎาคม  2562 

 

 
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนั 

ปหีลวง  เนื่องในวโรกาสเจรญิพระชนมพรรษา  88  พรรษา 

                                               วันที่  9  สิงหาคม  2562 
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งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวนัสถาปนา 

คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ป ี 

       วันที่ 16 กันยายน 2562 

 

  
 

งานแสดงกตเวทิตาจติแด่ผู้เกษียณอายรุาชการ 2562 

                                       วันที่  25  กันยายน  2562 
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 ท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพติร 

วันที่  10  ตุลาคม  2562 

 

  
 

  

 

ให้ทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   

(โรงพยาบาลชลบุร)ี   วันที่ 2  ธันวาคม  2562 
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เทิดพระเกยีรต ิส านกึในพระมหากรุณาธคิุณ  

แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร  ในโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพติร วันพอ่แห่งทวยราษฎร์  

วันที่  4  ธันวาคม 2562 

  

 

จัดงานแสดงมุทิตาจติแด่อาจารย์อาวุโสที่มอีายุครบ  84  ปี  ในปี  2562    

วันที่  19  ธันวาคม  2562 
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กจิกรรมถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อน  โดยระบายสีถุงผ้า  เพื่อน าไปมอบให้ศนูย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มศว  องครักษ์ 
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จัดกจิกรรม  Rummage  Sale  เพื่อหารายได้เข้าสมทบทนุศาสตราจารย์  

ดร.สุดใจ  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรยี   

เหล่าสุนทร  และหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน  ประจ าป ี 2563 

  
 

  
  

  
  

  



62 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวติ ป ี2562   

ณ  โรงเรยีนอนุบาลบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

วันที่  29 มิถุนายน  2562 
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โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวติ  ประจ าป ี 2562  

โรงเรยีนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุร ี  

วันที่  31 สงิหาคม 2562 
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