สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 8 – 10 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม วารินา รีสอร์ต
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 19
ประจำปี พ.ศ. 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)
-----------------------ประวัติความเป็นมา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิมมีชื่อว่า ชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีชื่อย่อว่า ชส.มศว ได้ก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเกิด
จากความคิดริเริ่มของคณะศึกษาศาสตร์ ในอันที่จะสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของอาจารย์และข้าราชการ
เกษียณอายุของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการโครงการผู้สูงอายุของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ขึ้นในปี พ.ศ.2537 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (ตำแหน่งในขณะนั้น)
สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นประธานโครงการเพื่อหาทางจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้แก่มหาวิทยาลัย และ
ในวันที่ 30 มกราคม 2538 ก็ได้ตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นเป็นครั้งแรกให้ชื่อว่า “ชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยมี ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ในเวลานั้น เป็นประธานในพิธีเปิดชมรมฯ การดำเนินการของชมรมฯ มีคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ
ต่อมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการได้มีมติ
ให้เปลี่ยนชื่อชมรมฯ เป็นชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปจะรวมพนักงานของมหาวิทยาลัยเข้าด้วย นับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ มศว ได้มีคณาจารย์และข้าราชการเกษียณอายุ สมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ในปีแรกมี
สมาชิกเพียง 80 คน ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิก จำนวน 876 คน และคำขวัญของชมรมผู้สูงอายุ มศว คือ
“สายใยแห่งความสัมพันธ์ และเอื้ออาทรต่อกัน”

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ มศว มีอยู่ 4 ประการ คือ
1. เพื่อให้อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
ที่เกษียณอายุแล้ว และสมาชิกของชมรมฯมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกันตามวาระอันควร
2. เพื่อให้อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ที่เกษียณอายุแล้ว และสมาชิกของชมรมฯได้มีกิจกรรมทำตามวัยอันเป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อให้อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ที่เกษียณอายุแล้ว และสมาชิกของชมรมฯได้มีโอกาสใช้ศักยภาพ ความรู้ตามความสามารถที่มีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
4. เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันอันดีงาม ระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุแล้ว และสมาชิกของชมรมฯ กับบุคคลที่ยังไม่ได้เกษียณอายุ และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงจิตใจ และวัฒนธรรมต่อบุคลากรทุกรุ่น และต่อมหาวิทยาลัย
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ประเภทของสมาชิก
สมาชิกได้กำหนดไว้ 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เกษียณอายุแล้ว อายุ 60 ปีขึ้นไป
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป และบุคคลอื่นๆ ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของชมรมฯ โดยเคยเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ และได้รับการรับรองจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ แล้ว

ค่าสมาชิก
สมาชิกมีประเภทเดียว คือ สมาชิกตลอดชีพ จ่ายค่าสมาชิก 500 บาท ครั้งเดียวตลอดชีวิต

การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมฯ ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบด้วยประธานชมรมฯ 1 คน
รองประธานชมรมฯ 2 คน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน 10 ฝ่าย มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี
ประธานชมรมฯได้มาโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งการดำเนินงานได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และจัดกิจกรรม กับการเข้าร่วม
กิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมของชมรมฯ
ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ในด้านต่างๆ ในปี 2563 ดังนี้
1. กิจกรรมด้านวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์
แก่คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ โดยในปี 2563 ได้จัดการบรรยาย จำนวน 7 ครั้ง หัวข้อดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หัวข้อ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

“การดูแลสุขภาพผิว”
“การให้ความรู้การปลูกผักสลัดออร์แกนิคและปลูกต้นอ่อนทานตะวัน”
“สูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยโภชนาการที่เหมาะสม”
“กินอยู่อย่างไรต้านโรคภัย”
“การใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดฟัน”
“วัคซีนโควิด -19”
“การกดจุด เพื่อการผ่อนคลาย” (บรรยายและสาธิต)

หมายเหตุ

3
2. กิจกรรมด้านนันทนาการ
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความบันเทิงให้
คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ
ซึ่งในปี 2563 ได้จัดกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4

รายการ
จัดคาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมประจำเดือน
จัดสอนการเต้นลีลาศ และออกกำลังกาย วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2, 3, 4
ของทุกเดือน
จัดกิจกรรม “รื่นเริงเรียนรู้” ที่โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จังหวัดน่าน
จัดคาราโอเกะในงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณและประชุมสามัญประจำปี
ของชมรมฯ

หมายเหตุ

3. กิจกรรมด้านทัศนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา ได้จัดทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้
ในปี พ.ศ. 2563 ได้จัดทัศนศึกษาภายในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง สำหรับทัศนศึกษาต่างประเทศในปีนี้งด
จัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 มีรายได้เข้าชมรมฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,383 บาท รายละเอียดดังนี้
ทัศนศึกษาภายในประเทศ
ลำดับที่
1
2

3
4

รายการ
ทัศนศึกษาจังหวัดอ่างทอง (เนื่องในโอกาสไปทำบุญวันเกิดชมรมฯ
ที่วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง)
ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี (เนื่องในโอกาสประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประจำปี 2562 และประชุมคณะกรมการฯ
ประจำเดือนมีนาคม 2562)
ทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานี (ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี
2563 กับ มศว)
ทัศนศึกษาโปรแกรม “ภูเรือในฝัน สวรรค์เมืองเลย เชยชมริมโขง”

รายได้เข้าชมรมฯ
8,189 บาท
10,944 บาท

3,250 บาท
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4. กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ด้านศาสนา ชมรมฯ ได้บริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญตามสถานที่และวาระต่างๆ โดยในปี 2563
ได้ร่วมทำบุญ จำนวน 13 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ใช้เงินของชมรมฯ จำนวน 27,000 บาท และคณะกรรมการฯ
กับสมาชิกฯ ได้ร่วมทำบุญเป็นเงิน 202,699 บาท ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่

รายการ

1

ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนมงคลวิทยา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป)
จังหวัดระยอง
ร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ร่วมทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสร้างห้องฉุกเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์
การแพทย์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี บ้านหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ณ วัดมหาโพธิ
เหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี “อาจารย์และศิษย์เก่าสาธิต
ประสานมิตร 16/20” ณ วัดกู่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอเม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
ณ วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแดนสงบอาสภาราม
จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ณ วัดบ้านอ้อ จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปี 2563 กับ มศว
ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป)
จังหวัดระยอง
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ และพระ
พุทธชินราช ของสภากาชาดไทย ณ วัดท่ากระชับ (วัดป่า)
จังหวัดนครปฐม

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

ใช้เงินของ
ชมรมฯ
ร่วมทำบุญ
5,000 บาท

คณะกรรมการฯ
และสมาชิก
ร่วมทำบุญ
80,800 บาท

1,000 บาท
2,000 บาท

27,400 บาท

2,000 บาท

-

2,000 บาท

-

1,000 บาท

-

1,000 บาท

-

1,000 บาท

-

5,000 บาท

44,500 บาท

3,000 บาท

49,999 บาท

1,000 บาท

-

5
ลำดับที่

12
13

รายการ

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนานอก ตำบลวังควง
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ใช้เงินของ
ชมรมฯ
ร่วมทำบุญ
2,000 บาท

คณะกรรมการฯ
และสมาชิก
ร่วมทำบุญ
-

1,000 บาท

-

ด้านศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการฯ และสมาชิกของชมรมฯ ได้เข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในปี 2563
จำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
ลำดับที่
1

รายการ
เข้าร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ และทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา

ใช้เงินของชมรมฯ
-

5. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว ได้จัดทำจดหมายข่าวของชมรมฯ
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของชมรมฯ และมหาวิทยาลัย ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจน
ให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งในปี 2563 ได้จัดทำจดหมายข่าวของชมรมฯ
เพื่อมอบให้สมาชิกจำนวน 8,000 เล่ม ค่าใช้จ่าย 48,706 บาท และจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้สมาชิกฯ
จำนวน 876 คน ค่าใช้จ่าย 1,685 บาท
6. กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ
ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม กับร่วมบริจาคเงินที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่างๆ, สังคม ซึ่งในปี 2563 ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ครั้ง โดยใช้เงินของชมรมฯ
จำนวน 24,984 บาท และคณะกรรมการฯ กับสมาชิกฯ ร่วมบริจาคเป็นเงิน 227,250 บาท อีกทั้งยังใช้
เงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรมต่างๆ บริจาคให้หน่วยงาน บำรุงพุทธศาสนา เป็นเงิน 72,471 บาท
รายละเอียดดังนี้

6
ลำดับที่

รายการ

1

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และ
ทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดไผ่ล้อม
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ ณ บริเวณลานใต้
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จัดกิจกรรมระบายถุงผ้า เพื่อนำไปมอบให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์ เพื่อแจกให้คนไข้ไว้ใส่ยา
ทำบุญวันเกิดชมรมฯ ประจำปี 2563 ณ วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง โดยถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป และ
เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและยากจน
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสันติภาพโลก
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม :
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน กับ มศว ที่โรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย จังหวัดน่าน
มอบเงินให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

2
3
4

5

6
7

8

มอบเงินให้ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9

จัดกิจกรรมถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อน เพื่อนำถุงผ้าที่ระบายสีเรียบร้อยแล้ว
ไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ให้คนไข้ไว้ใส่ยา
เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม - อโศกร่วมใจ
ให้ความร่วมมืองานเดิน-วิ่งการกุศล “Run Forever Love 2020”
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
ไปมอบถุงผ้าระบายสีลดโลกร้อนของชมรมผู้สูงอายุ มศว จำนวน
320 ถุง ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มศว องครักษ์

10
11

12

ใช้เงินของ
ชมรมฯ

คณะกรรมการฯ
และสมาชิกฯร่วม
บริจาค
1,000 บาท
-

-

-

-

-

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ 64,599
บาท
-

-

-

-

เงินที่เหลือจากการทำบุญวันเกิด
ชมรมฯ ประจำปี 2563 จำนวน
10,000 บาท
เงินที่เหลือจากการทำบุญวันเกิด
ชมรมฯ ประจำปี 2563 จำนวน
19,200 บาท
2,000 บาท
500 บาท

-

-

-

7
ลำดับที่

รายการ

ใช้เงินของ
ชมรมฯ

13

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำปี
พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี
ร่วมบริจาคเงินเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบผ้าสาลูสำหรับทำ
หน้ากากผ้า ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมบริจาคเงินเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไปมอบถุงผ้าเพิ่มอีก จำนวน 300 ถุง ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว องครักษ์
ร่วมบริจาคเงินทำห้องฆ่าเชื้อ โรงพยาบาล สต. บ้านทุ่งหลวง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว เชียงใหม่
ร่วมงานวันถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญ
พระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ทำบุญไถ่ชีวิตโค วัดป่าห้วยลาด

-

14
15

16

17
18
19

20
21
22

23

จัดกิจกรรม Rummage Sale ประจำปี 2563 เพื่อนำเงินเข้าสมทบทุน
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ – ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร
จัดกิจกรรมสอนการวาดถุงผ้าใส่ยา ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์
ให้ความร่วมมือกับหน่วยพิษวิทยาทางอาหาร สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสัมภาษณ์คณะกรรมการฯ ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ในโครงการพัฒนาแนวทางและศักยภาพการประเมินความ
ปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร

คณะกรรมการฯ
และสมาชิกฯร่วม
บริจาค
-

2,000 บาท

38,900 บาท

2,000 บาท

46,000 บาท

2,000 บาท

22,000 บาท

-

-

2,000 บาท
-

-

500 บาท
มีรายได้จากการจัดกิจกรรม
รวมเป็นเงิน 51,602 บาท
3,000 บาท
(ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง)
-

8
ลำดับที่

รายการ

24

มอบเงินให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

25

ให้ความร่วมมือกับนิสิตปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง “การสื่อสารและพฤติกรรม
การแสวงหาข่าวสารสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุ”
ให้ความร่วมมือกับอาจารย์พิชญา นิลรุ่งรัตนา คณะมนุษย์ศาสตร์ มศว
ในการเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง “การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน
สำหรับผู้สูงอายุ”
ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะประจำปี 2563 ชุดละ 2 เล่ม เรื่อง
“แนวปฏิบัติทางจิต : ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต” และ
“เพราะเห็นผิดจึงผิดธรรม” ชุดละ 70 บาท
จัดงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ ปี 2563 และประชุมสามัญประจำปี
ของชมรมฯ
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
ซื้อสลากกาชาด

26

27

28
29

30

ใช้เงินของ
ชมรมฯ

คณะกรรมการฯ
และสมาชิกฯร่วม
บริจาค
1,729 บาท ใช้เงินเหลือจ่ายจาก
การจัดกิจกรรมต่างๆ
43,271 บาท รวม
เป็นเงินที่บริจาคให้
ทั้งสิ้น 45,000 บาท
-

-

1,050 บาท

-

13,850 บาท

6,250 บาท เงินค่าลงทะเบียน
13,200 บาท
41,901 บาท

1,000 บาท

-

9
นอกจากนี้ ในปี 2563 ชมรมฯ ยังได้ร่วมแสดงความขอบคุณ ความยินดี ความเสียใจ และ
ร่วมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ กับสมาชิกชมรมฯ โดยได้ใช้เงินของชมรมฯ จำนวน 17,180 บาท ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
กระเช้าของขวัญปีใหม่ขอบคุณ รองศาสตราจารย์สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา,
อาจารย์มารศรี บัววราภรณ์ และนายไพฑูรย์ รัตนศิริ
กระเช้าผลไม้วันเกิด รองศาสตราจารย์บุญเอิญ มิลินทสูต
กระเช้าแสดงความยินดี ที่หายจากการป่วยของอาจารย์บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า และ
นางสาวประทินทิพย์ อินทวิเชียร
กระเช้าเยี่ยมไข้ อาจารย์สุภณิดา สุวณิชย์
กระเช้าเยี่ยมไข้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา วิสุทธิสิน
ทำบุญงานศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมา
ทำบุญงานศพนายภิรมย์ ขันบุตรศรี (บิดาของนายทรงยศ ขันบุตรศรี)
ทำบุญงานศพนางอัญชลี มุสิกมาศ
ทำบุญงานศพรองศาสตราจารย์บุญทิวา อภิสิงห์

ใช้เงินของชมรมฯ
2,826 บาท
825 บาท
1,539 บาท
890
1,100
2,000
2,000
3,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10
ทำเนียบประธานชมรมฯ
นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ มศว ขึ้น ใน วันที่ 30 มกราคม 2538
ชมรมฯ มีประธานชมรมฯ ดำเนินงานตามวาระ 1 ปี และ 2 ปี หรือ มากกว่า 2 ปี ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา
บัวศรี
ประธานชมรมฯ ปี 2538
2. รองศาสตราจารย์บุญเอิญ
มิลินทสูต
ประธานชมรมฯ ปี 2539
3. ศาสตราจารย์พิเศษทรงศักดิ์
ศรีกาฬสินธุ์
ประธานชมรมฯ ปี 2540
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
ธรรมา
ประธานชมรมฯ ปี 2541
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร
พงษ์ทองเจริญ
ประธานชมรมฯ ปี 2542 - 2543
6. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์
กุญชร ณ อยุธยา ประธานชมรมฯ ปี 2544 - 2547
7. อาจารย์นงนวล
พงษ์ไพบูลย์
ประธานชมรมฯ ปี 2548 - 2553
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ
ชัยรัตน์
ประธานชมรมฯ ปี 2554-ถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 19 ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
4. อาจารย์จันทร์ทิพย์
ลิ่มทอง
5. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์
กุญชร ณ อยุธยา
6. อาจารย์นงนวล
พงษ์ไพบูลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี
โทณานนท์
8. รองศาสตราจารย์สาคร
ช่วยประสิทธิ์
9. รองศาสตราจารย์สุชา
ณ พัทลุง
10. รองศาสตราจารย์สุภา
ปานเจริญ
11. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ

ชัยรัตน์

รองประธานกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์วิจิตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน

วรุตบางกูร
ทองธานี

11
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. อาจารย์ละเอียด
2. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี
3. นางบุญสม
4. อาจารย์พรรณี
5. ว่าที่ ร้อยตรี อาจารย์มนัส
6. รองศาสตราจารย์วรรณี
7. รองศาสตราจารย์วราภรณ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา
9. รองศาสตราจารย์สนอง
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สขุ วสา
11. อาจารย์สุภณิดา
12. อาจารย์สุวพร

รักษ์เผ่า
พิบูลชล
เล้าพูนพิทยะ
บุญประกอบ
บุญประกอบ
โสมประยูร
ชัยโอภาส
บุณยสงวน
โลหิตวิเศษ
ยอดกมล
สุวณิชย์
เซ็มเฮง

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. รองศาสตราจารย์โมรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร
3. นางทัศนา
4. รองศาสตราจารย์วรรณี
5. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ
6. รองศาสตราจารย์อรพรรณ
7. อาจารย์อุไร

ชื่นสำราญ
ร่มโพธิ์
ทองภักดี
ศิริสุนทร
สิริแพทย์พิสุทธิ์
พรสีมา
สังขนันท์

คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
1. รองศาสตราจารย์สาลี
2. รองศาสตราจารย์กาญจนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา
4. อาจารย์พวงผกา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
6. นายไพฑูรย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี
8. อาจารย์มารศรี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา
10. อาจารย์สุวัฒน์

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ศรีกาฬสินธุ์
วิสุทธิสิน
คงอุทัยกุล
สุทธิสำแดง
รัตนศิริ
กุลแพทย์
บัววราภรณ์
สุธรรมรักษ์
บัววราภรณ์

12
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์
2. รองศาสตราจารย์ฆรณี
3. รองศาสตราจารย์ชวลี
4. รองศาสตราจารย์ธวัช
5. นางทัศนา
6. อาจารย์บัณฑิต
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์
9. รองศาสตราจารย์สุภาพร

เทียมบุญประเสริฐ
รัตนสุวรรณ
ดวงแก้ว
บุรีรักษ์
ทองภักดี
แพนลิ้นฟ้า
อัศวรุจานนท์
สถิตยุทธการ
สุกสีเหลือง

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายเชิดชาติ
2. นางคัชนีย์
3. นายไพฑูรย์

พุกพูน
โพคาวัฒนะ
รัตนศิริ

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา
2. นางจำรูญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ
5. อาจารย์สุพีพรรณ
6. นางอรุณี
7. อาจารย์อัธยา

ทัพสุวรรณ
เลียบใย
อัศวรุจานนท์
พันธ์พานิช
พัฒนพาณิชย์
สินสันธิเทศ
ภาดานุพงศ์

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางกฤษณา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร
3. อาจารย์พัธนี
4. นางสาวพิศมัย

สุนันทเกษม
เจริญรักษ์
โชติกเสถียร
พนาเวศร์

คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ
1. นางสาวนงลักษณ์
2. นางสาวอุมาพร

พจนากรรักษ์
นาคะวัจนะ

13
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ภาพถ่าย / จดหมายข่าว
1. รองศาสตราจารย์เฉลียว
พันธุ์สีดา
2. นางกัญญา
จันทร์ดี
3. นายทรงยศ
ขันบุตรศรี
4. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์
วชิรปรีชาพงษ์
5. นางสาวประทินทิพย์
อินทวิเชียร
6. อาจารย์พิมพวรรณ
ณ พัทลุง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี
ลาชโรจน์
8. นางสาวลักขณา
แซ่ลู้
9. อาจารย์สุจิตต์
รักษ์เผ่า
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา
สุธรรมรักษ์
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. นางสาวนงลักษณ์
2. รองศาสตราจารย์บังอร
3. นางบุญสม
4. นางสาวลักขณา
5. นางสาวอุมาพร

พจนากรรักษ์
พานทอง
เล้าพูนพิทยะ
แซ่ลู้
นาคะวัจนะ

14
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 19
ประจำปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่
เดือน
ชุดที่ 19
1/2563 2 มกราคม 2563
2/2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
3/2563 5 มีนาคม 2563

4/2563
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563

ประชุม

ไม่ประชุม

✓
✓
✓

9 เมษายน 2563

✓

7 พฤษภาคม 2563

✓

4 มิถุนายน 2563

✓

2 กรกฎาคม 2563

✓

6
3
1
5
3

สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563

✓
✓
✓
✓
✓

หมายเหตุ

ประชุมประจำเดือนและสรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2562
ณ ห้องแทมมาริน โรงแรมแซนด์ ดูนส์
เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
ไม่มีการประชุมเนื่องจากสถานกาณ์
โควิด 19
ไม่มีการประชุมเนื่องจากสถานกาณ์
โควิด 19
ไม่มีการประชุมเนื่องจากสถานกาณ์
โควิด 19
ไม่มีการประชุมเนื่องจากสถานกาณ์
โควิด 19

15
สรุปการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 19 ปี พ.ศ. 2563
คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 19 ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้ดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1 ตลอดปี
จัดทำจดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประธานชมรมฯ คณะกรรมการ จัดส่งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/
จำนวน 876 คน
จดหมายข่าว
2 ตลอดปี
จัดทำบัตรอวยพรวันเกิดและส่งบัตรอวยพร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ จัดส่งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว
วันเกิดให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว
ภาพถ่าย/จดหมายข่าว
จำนวน 876 คน
3 ประชุมเดือนมกราคม - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
แต่ละเดือนคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
มีนาคม 2563 และ
ผู้สูงอายุ มศว
ประชุมไม่ต่ำกว่า 50 คน
เดือนสิงหาคม ธันวาคม 2563
4

2 มกราคม 2563

5

11 มกราคม 2563

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพผิว” คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
โดยรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง
อรลักษณา แพรัตกุล
ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อของเล่น
นายสันติ เกษมพันธุ์
อุปกรณ์กีฬา และเป็นทุนการศึกษาเนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ
จำนวน 52 คน
-

หมายเหตุ
จัดทำรายเดือนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
48,706 บาท
ส่งทุกเดือนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
1,685 บาท
เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึง
ไม่สามารถประชุมได้ทุกเดือน
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน
26,703 บาท
ณ ห้องประชุม 1
อาคารหอประชุม มศว
เวลา 11.00 – 12.00 น.
ชมรมฯ ร่วมบริจาคจำนวน
1,000 บาท

16
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
6 16 มกราคม 2563

7

16 มกราคม 2563

8

29 มกราคม 2563

9

31 มกราคม 2563

กิจกรรม
เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและ
ผู้พิการ ณ บริเวณลานใต้อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จัดกิจกรรมระบายสีถุงผ้า เพื่อนำ
ไปมอบให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์ เพื่อแจกให้
คนไข้ไว้ใส่ยา
ทำบุญวันเกิดชมรมฯ ประจำปี 2563
ณ วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง โดยถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
10 รูป และเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและ
ยากจน พร้อมทั้งทัศนศึกษา จังหวัด
อ่างทอง

ผู้ดำเนินงาน
มศว คลินิก

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ
จำนวน 15 คน

รองศาสตราจารย์วิจิตร
วรุตบางกูร

มีผู้ร่วมกิจกรรม 9 คน

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ

คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ
จำนวน 47 คน

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้านสันติภาพโลก ณ หอดนตรี
และการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคาร
นวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

คณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ
จำนวน 5 คน

หมายเหตุ

ผู้ร่วมทำบุญจำนวน 64,599 บาท
หักค่าทำบุญแล้วมีเงินคงเหลือ
7,899 บาท และเหลือจากค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 30,201 บาท รวมมี
เงินคงเหลือ 38,100 บาท มอบให้
ผู้สูงอายุบ้าน บางละมุง จำนวน
19,200 บาท มอบให้ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน
10,000 บาท เข้าชมรมฯ 8,189
บาท

17
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
10 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จังหวัดน่าน
11 4 กุมภาพันธ์ 2563
บรรยายให้ความรู้การปลูกผักออแกนิค
และปลูกต้นอ่อนทานตะวัน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
12 7 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระ
บรมธาตุ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โถงชั้น 1 อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
13 11 กุมภาพันธ์ 2563
มอบเงินให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทาง
การแพทย์
14 19 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อนเพื่อนำถุงผ้า
ที่ระบายสีเรียบร้อยแล้ว ไปมอบให้
โรงพยาบาลต่างๆ ให้คนไข้ใส่ยา
15 23 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม อโศกร่วมใจ ระหว่างเวลา 04.30 - 09.00 น.
ณ มศว

ผู้ดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ
จำนวน 8 คน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการฯ จำนวน 10 คน

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

หมายเหตุ

เก็บค่าลงทะเบียนคนละ 100
บาท และนำเงินเข้าชมรมฯ
1,000 บาท

คณะกรรมการฯ จำนวน 3 คน

ประธานชมรมฯ

เงินที่เหลือจากการทำบุญ
วันเกิดชมรมฯ ประจำปี 2563
จำนวน 10,000 บาท

รองศาสตราจารย์วิจิตร
วรุตบางกูร

คณะกรรมการฯ สมาชิกฯ และผู้สนใจ
จำนวน 13 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้แทนชมรมฯ
รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ
รองศาสตราจารย์ฆรณี รัตนสุวรรณ

ชมรมฯ เข้าร่วมประเภท VIP ค่า
สมัคร 2,000 บาท

18
ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

16

23 กุมภาพันธ์ 2563

17

28 กุมภาพันธ์ 2563

ให้ความร่วมมืองานเดิน-วิ่งการกุศล “Run
Forever Love 2020” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน
ไปมอบถุงผ้าระบายสีลดโลกร้อนของชมรม
ผู้สูงอายุ มศว จำนวน 320 ถุง ให้ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มศว องครักษ์

18

3 - 5 มีนาคม 2563 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ
ประธานชมรมฯ และ
คณะกรรมการฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
ประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนมีนาคม
2563 และทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี
3 มีนาคม 2563
มอบเงินให้ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัด ประธานชมรมฯ
ชลบุรี

19

ผู้ดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ลาชโรจน์
อาจารย์จันทรทิพย์ ลิ่มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์
นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

รองศาสตราจารย์วิจิตร คุณประวิทย์ วรุตบางกูร

หมายเหตุ

ค่าสมัคร 500 บาท

คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ
จำนวน 8 คน

ผู้ร่วมเดินทาง จำนวน 55 คน

โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช
รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี เหลือเงินคืนชมรมฯ
10,944 บาท
เงินที่เหลือจากการทำบุญวันเกิด
ชมรมฯ ประจำปี 2563 จำนวน
19,200 บาท

19
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
20 23 มีนาคม 2563

21

30 เมษายน 2563

22

30 เมษายน 2563

23

12 พฤษภาคม 2563

24

3 มิถุนายน 2563

กิจกรรม
ร่วมบริจาคเงินเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อ
วัตถุดิบผ้าสาลูสำหรับทำหน้ากากผ้า
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ เกรียง ตั้งสง่า (ลูกศิษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธ์ สถิตยุทธการ)
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบริหาร
จัดการสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มศว องครักษ์
ร่วมบริจาคเงินเพื่อการบริหารจัดการ
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
ร่วมบริจาคเงินทำห้องฆ่าเชื้อ โรงพยาบาล
สต. บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ไปมอบถุงผ้าเพิ่มอีก 300 ถุง ให้ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้ดำเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธ์
สถิตยุทธการ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ และสมาชิก
ชมรมฯ บริจาคจำนวน 38,900
บาท ชมรมฯ บริจาคจำนวน
2,000 บาท

นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

คณะกรรมการฯ และสมาชิก
ชมรมฯ บริจาคจำนวน 46,000
บาท ชมรมฯ บริจาคจำนวน
2,000 บาท

นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

คณะกรรมการฯ และสมาชิก
ชมรมฯ บริจาคจำนวน 22,000
บาท ชมรมฯ บริจาคจำนวน
2,000 บาท
ชมรมฯ บริจาคจำนวน
2,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ
อัศวรุจานนท์
รองศาสตราจารย์วิจิตร
วรุตบางกูร

20
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
25 28 มิถุนายน 2563

26

6 สิงหาคม 2563

27

10 สิงหาคม 2563

28

12 สิงหาคม 2563

29

12 สิงหาคม 2563

กิจกรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนมงคล
วิทยา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย
(เขาสาป) จังหวัดระยอง
ให้ความร่วมมือกับนิสิตปริญญาเอก คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง “การสื่อสารและ
พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารสำหรับวาระ
สุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุ”
ร่วมงานวันถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส
เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ โถง
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติ ณ ยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทย
ร่วมทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสร้างห้องฉุกเฉิน
และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
บ้านหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ผู้ดำเนินงาน
นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประธานชมรมฯ

คณะกรรมการฯ จำนวน 10 คน

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ
จำนวน 3 คน

ประธานชมรมฯ
นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ และสมาชิก
ชมรมฯ บริจาคจำนวน 80,800
บาท ชมรมฯ บริจาคจำนวน
5,000 บาท

ชมรมฯ ร่วมบริจาคจำนวน
1,000 บาท
คณะกรรมการฯ และสมาชิก
ชมรมฯ ร่วมทำบุญเป็นเงิน 27,400
บาท ชมรมฯ ร่วมทำบุญ 2,000
บาท

21
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
30 12 สิงหาคม 2563

31

3 กันยายน 2563

32

22 กันยายน 2563

33

1 ตุลาคม 2563

34

1 ตุลาคม 2563

35

1 ตุลาคม 2563
15 ตุลาคม 2563

กิจกรรม
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สหกรณ์ออมทรัพย์
มศว ณ วัดมหาโพธิเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
บรรยายและสาธิต เรื่อง “การกดจุดเพื่อการ
ผ่อนคลาย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน
ทองธานี
จัดงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ ปี 2563
และประชุมสามัญประจำปีของชมรมฯ
โดยมีการบรรยาย เรื่อง “กินอยู่อย่างไร
ต้านโรคภัย” โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล
ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ประจำปี 2563
หนังสือจำนวน 2 เล่ม ชื่อ “แนวปฏิบัติทาง
จิต : ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต” และ
“เพราะเห็นผิดจึงผิดธรรม” ชุดละ 70 บาท
บรรยายพิเศษ เรื่อง “สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ด้วยโภชนาการที่เหมาะสม” โดย
รองศาสตราจารย์ชนิพรรณ บุตรยี่
ให้ความร่วมมือกับหน่วยพิษวิทยาทาง
อาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล ในการสัมภาษณ์คณะกรรมการฯ

ผู้ดำเนินงาน
ประธานชมรมฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ
ชมรมฯ ร่วมทำบุญจำนวน
2,000 บาท

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน
61 คน

คณะกรรมการฯ ทุกฝ่าย

น้องใหม่วัยเกษียณ จำนวน 25 คน
คณะกรรมการฯ จำนวน 43 คน
สมาชิกชมรมฯ
จำนวน 23 คน
รวม 91 คน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
(เวลา 10.00 - 11.00 น.)
ได้รับเงินค่าลงทะเบียน จำนวน
13,200 บาท และชมรมฯ
สมทบค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน
6,205 บาท
ชมรมฯ ร่วมบริจาคจำนวนเงิน
1,000 บาท คณะกรรมการฯ ร่วม
บริจาคจำนวน 13,850 บาท

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการฯ และสมาชิก
ชมรมฯ จำนวน 53 คน

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อนื่องฯ

ประธานชมรมฯ

คณะกรรมการฯ จำนวน 50 คน

ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3
อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ

ประธานชมรมฯ

22
ลำดับที่

วัน เดือน ปี

36

11 ตุลาคม 2563

37

11 ตุลาคม 2563

38

15 ตุลาคม 2563

39 18 ตุลาคม 2563

40 18 ตุลาคม 2563

กิจกรรม
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในโครงการพัฒนา
แนวทางและศักยภาพการประเมินความ
ปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุน
สร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่าแสงอรุณ
เทพนิมิต จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดแดนสงบอาสภาราม จังหวัด
นครราชสีมา
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ผู้ดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ
อัศวรุจานนท์

ชมรมฯ ร่วมบริจาคจำนวนเงิน
1,000 บาท

อาจารย์สุภณิดา สุวณิชย์

ชมรมฯ ร่วมบริจาคจำนวนเงิน
1,000 บาท

คณะกรรมการฯ ทุกฝ่าย

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี “อาจารย์และ ประธานชมรมฯ
ศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร 16/20” ณ วัดกู่
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอเม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุน ประธานชมรมฯ
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านอ้อ
จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการฯ จำนวน 43 คน
สมาชิกชมรมฯ จำนวน 8 คน
รวม
51 คน

คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ
ร่วมทำบุญจำนวน 41,901 บาท
เงินที่เหลือจากการทำบุญ 29,021
บาท นำไปบริจาคให้โรงพยาบาล
อุ้มผาง จังหวัดตาก ชมรมฯ ร่วม
ทำบุญ จำนวนเงิน 1,000 บาท

ชมรมฯ ร่วมบริจาคจำนวนเงิน
1,000 บาท
ชมรมฯ ร่วมบริจาคจำนวนเงิน
1,000 บาท

23
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
41 22 – 24 ตุลาคม
2563

กิจกรรม
ผู้ดำเนินงาน
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประธานชมรมฯ และ
ประจำปี 2563 กับ มศว ณ วัดมัชฌิมาวาส คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี และทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานี

42 25 ตุลาคม 2563

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) จังหวัดระยอง

ประธานชมรมฯ

43 25 ตุลาคม 2563

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุน
สร้างอุโบสถ และพระพุทธชินราช ของ
สภากาชาดไทย ณ วัดท่ากระชับ (วัดป่า)
จังหวัดนครปฐม

ประธานชมรมฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ร่วมเดินทางจำนวน 34 คน

หมายเหตุ
ชมรมฯ ร่วมทำบุญจำนวน
5,000 บาท คณะกรรมการฯ
และสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญ
จำนวน 44,500 บาท เงินที่
เหลือจากการเก็บค่าใช้จ่ายจาก
ผู้เดินทาง จำนวน 33,562 บาท
มอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัด
ตาก 13,562 บาท และมอบให้
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
จังหวัดน่าน เพื่อนำไปปรับปรุง
สนามเด็กเล่น จำนวน 20,000
บาท
สมาชิกชมรมฯ และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมทำบุญ จำนวนเงิน 49,999
บาท ชมรมฯ ร่วมทำบุญ จำนวน
เงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 52,999 บาท
ชมรมฯ ร่วมทำบุญ จำนวนเงิน
1,000 บาท

24
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
44 25 ตุลาคม 2563
45 31 ตุลาคม 2563

46

5 พฤศจิกายน 2563

47
48

5 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563

49

10 พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
22 ธันวาคม 2563
29 ธันวาคม 2563

กิจกรรม
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดนานอก
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์
(เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้อุปกรณ์ในการ
ทำความสะอาดฟัน” โดย รองศาสตราจารย์
ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
ซื้อสลากกาชาด
มอบเงินให้โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
จังหวัดน่าน เพื่อนำไปปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ผู้ดำเนินงาน
ประธานชมรมฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประธานชมรมฯ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

ประธานชมรมฯ
ประธานชมรมฯ

จัดกิจกรรม Rummage Sale
ประธานชมรมฯ
เพื่อหารายได้เข้าสมทบทุนศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ - ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย
เหล่าสุนทร

ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 52
คน

หมายเหตุ
ชมรมฯ ร่วมทำบุญ จำนวนเงิน
1,000 บาท
ชมรมฯ ร่วมทำบุญ จำนวนเงิน
2,000 บาท
ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคาร
หอประชุม ค่าของที่ระลึกสำหรับ
วิทยากร จำนวน 447 บาท
(เวลา 10.00 - 11.00 น.)
ชมรมฯ จัดซื้อ 1,000 บาท
เงินที่เหลือจากการไปร่วมพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในปี 2563
กับ มศว และทัศนศึกษา จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 20,000 บาท

คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ มีรายได้จากการจัดกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าวันละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,602 บาท
10 คน

25
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้ดำเนินงาน
50 28 - 30 พฤศจิกายน ทัศนศึกษาโปรแกรม “ภูเรือในฝัน สวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
2563
เมืองเลย เชยชมริมโขง”
51 25 พฤศจิกายน 2563 มอบเงินให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ประธานชมรมฯ

52

3 ธันวาคม 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตโค วัดป่าห้วยลาด

ประธานชมรมฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ร่วมเดินทางจำนวน 40 คน

หมายเหตุ
มีรายได้เข้าชมรมฯ จำนวน 3,250
บาท
ใช้เงินที่เหลือจากการทำบุญถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จำนวน 29,021 บาท
เงินที่เหลือจากการไปร่วมพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ใน
ปี 2563 กับ มศว และทัศนศึกษา
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 13,562
บาท เงินเหลือจากการไปทัศน
ศึกษา จังหวัดจันทบุรี 415 บาท
และทัศนศึกษา จังหวัดนครปฐม
จำนวน 273 บาท และชมรมฯ
สมทบบริจาค 1,729 บาท รวม
เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 45,000
บาท
ชมรมฯ ร่วมทำบุญ จำนวน
500 บาท

26
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
53 3 ธันวาคม 2563

54

4 ธันวาคม 2563

กิจกรรม
ผู้ดำเนินงาน
บรรยายเรื่อง “วัคซีนโควิด -19” โดย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอรลักษณา
แพรัตกุล
จัดกิจกรรมสอนการวาดถุงผ้าใส่ยาให้บุคลากร รองศาสตราจารย์วิจิตร
ศูนย์การแพทย์ มศว องครักษ์
วรุตบางกูร

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน
56 คน
คณะกรรมการฯ ร่วมทำการสอน
จำนวน 5 คน

หมายเหตุ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องฯ เวลา
10.30 – 12.00 น.
ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มศว องครักษ์ ใช้เงินของชมรมฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3,000 บาท

27
กิจกรรมทั้ง 54 กิจกรรม ได้ดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ และที่ปรึกษาที่ให้
คำแนะนำ เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ และมีหน้าที่ดังนี้
ประธาน และรองประธาน :

ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
คณะกรรรมการฝ่ายวิชาการ :
นำเสนอหัวข้อการบรรยายพิเศษ งานบริการวิชาการ และวิทยากร
ต่อที่ประชุม และเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม :
ทำหน้าที่ต้อนรับวิทยากร อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดเตรียมค่าตอบแทนและของที่ระลึกสำหรับวิทยากร
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ :
จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อสมาชิก, เพื่อการบริการชุมชน
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา :
นำเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศให้แก่
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :
จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง : จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันในการประชุม
ประจำเดือนและในทุกๆ กิจกรรมของชมรมฯ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน :
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และสรุปสถานภาพทาง
การเงินของชมรมฯ นำเสนอที่ประชุมทุกเดือน
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ : จัดทำทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : จัดทำจดหมายข่าวรายเดือน, จัดส่งจดหมายข่าว, ส่งบัตรอวยพร
วันเกิด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ :
จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดทำวาระ
การประชุมและรับลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้น
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รายชื่อสมาชิกใหม่ ตลอดชีพ จำนวน 19 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รองศาสตราจารย์ภนารี
รองศาสตราจารย์วิไล
อาจารย์อนัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา
อาจารย์สมฤดี
รองศาสตราจารย์เสรีวัฒน์
อาจารย์ไพรัช
อาจารย์สุกัญญา
อาจารย์กรรณิกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณูรัชต์
รองศาสตราจารย์พัชรินทร์
รองศาสตราจารย์ณสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศิลป์
นางจงกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย
รองศาสตราจารย์สมชาย
รองศาสตราจารย์กุศล

บุษราคัมตระกูล
รัตนตยารมณ์
ไตรบำรุงสุข
ลี้วนิช
แย้มขจร
สมินทร์ปัญญา
วงศ์ยุทธไกร
สุพรรณรัตน์
เพ็ชรเหลี่ยม
ประสิทธิเกตุ
แสงจารึก
ผลโภค
งามสันติกุล
วงศ์สวัสดิ์กุล
พรมสุวรรณ์
พุกพูน
วารีสอาด
สันติวัฒนกุล
อิศดุลย์
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รายงานการเงินประจำปี 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)
(สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ในปี พ.ศ. 2563 ชมรมฯ มีรายรับ - รายจ่ายดังนี้
รายรับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าสมัครสมาชิกใหม่ 19 ราย
เงินบริจาค
รายได้เบ็ดเตล็ดจากการจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ
คืนเงินจากการไปประชุมสรุปผลงานประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรี
คืนเงินเข้าบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว จากกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
ดอกเบี้ยรับ 2563
รวมรายรับ

9,500.00
168,572.00
1,280.00
10,944.00
771.00
13,773.25

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

204,840.25 บาท

30
รายจ่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ค่าของขวัญ กระเช้าผลไม้ เยี่ยมไข้ งานศพ
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ + ค่าซ่อม อะไหล่
ค่าวัสดุทำบัตรอวยพรวันเกิด และค่าดอกไม้ติดเสื้อเดือนเกิด
ค่ากระดาษ A4 80 แกรม ทำจดหมายข่าว
ค่าทำปกจดหมายข่าวชมรมฯ
ค่าตอบแทน นายทรงยศ ขันบุตรศรี ทำจดหมายข่าว
สมทบค่าจัดพิมพ์หนังสือธรรมะประจำปี 2563
ทำบุญเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และกฐินสามัคคี
โรงเรียนมงคลวิทยา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) จังหวัดระยอง
ทำบุญกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์
(เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี
ค่าตอบแทนบุคลากรที่ช่วยงานชมรมฯ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด - ปิด ห้องประชุมฯ
ค่าตอบแทนแม่บ้านทำความสะอาดห้องประชุม
ค่าหน้ากากอนามัย + ค่าเฟสซิว
ค่าอาหารกลางวัน
ค่ากาแฟ น้ำดื่ม อาหารว่าง
ค่าส่งสิ่งของต่างๆ ทางไปรษณีย์
ค่าเดินทางไปสำรวจสถานที่เพื่อจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี
ค่าเดินทางไปกิจกรรมสอนการวาดถุงผ้าใส่ยา ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์
ค่าสลากกาชาด
ร่วมกิจกรรม วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม - อโศกร่วมใจ
ให้ความร่วมมืองานเดิน-วิ่งการกุศล “Run Forever Love 2020” เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ร่วมบริจาคเงินเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบผ้าสาลูสำหรับทำหน้ากากผ้า ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ

18,130.00
7,810.00
6,995.00
9,236.00
21,600.00
8,400.00
1,050.00
8,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000.00 บาท
16,100.00
2,200.00
1,500.00
1,200.00
15,660.00
6,879.00
1,169.00
3,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
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25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ร่วมบริจาคเงินเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ร่วมบริจาคเงินทำห้องฆ่าเชื้อ โรงพยาบาล สต. บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอพร้าว เชียงใหม่
ร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ร่วมทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสร้างห้องฉุกเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหาดยาย อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ณ วัดมหาโพธิเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี “อาจารย์และศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร 16/20”
ณ วัดกู่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอเม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านอ้อ
จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่าแสงอรุณ
เทพนิมิต จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแดนสงบอาสภาราม จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 กับ มศว
ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ และพระพุทธชินราช ของ
สภากาชาดไทย ณ วัดท่ากระชับ (วัดป่า) จังหวัดนครปฐม
ค่าหนังสือ จำนวน 36 เล่ม มอบให้โรงเรียนวันทามารีอา จังหวัดราชบุรี
สมทบจ่ายงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ ปี 2563 และประชุมสามัญประจำปี
ของชมรมฯ
สมทบเงินมอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
ค่าชุดตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ทำบุญไถ่ชีวิตโควัดป่าห้วยลาด
รายจ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่าย
รายรับมากกว่ารายจ่าย

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท

2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
8,530.00 บาท
6,205.00 บาท
1,729.00
500.00
500.00
633.00
180,026.00
24,814.25

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

32

จดหมายขาวชมรมผูส งู อายุ มศว ป 2563

33

ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการประชุมประจําเดือน

34

กิจกรรมดานวิชาการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพผิว”
โดยรองศาสตราจารย เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
วันที่ 2 มกราคม 2563

การใหความรูการปลูกผักสลัดออรแกนิคและปลูกตนออนทานตะวัน
โดยผูชวยศาสตราจารยสุณี รักษาเกียรติศักดิ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563

35

บรรยายและสาธิตเรือ่ ง “การกดจุด เพื่อการผอนคลาย”
โดยผูชวยศาสตราจารยสุพิน ทองธานี
วันที่ 3 กันยายน 2563

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สูงวัยใสใจสุขภาพดวยโภชนาการที่เหมาะสม”
โดยรองศาสตราจารยชนิพรรณ บุตรยี่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

36

บรรยาย เรื่อง “กินอยูอยางไรตานโรคภัย”
โดย อาจารยไกร มาศพิมล
วันที่ 22 กันยายน 2563

37

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใชอุปกรณในการทําความสะอาดฟน”
โดยรองศาสตราจารย ทพ. สรสัณห รังสิยานนท
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บรรยายพิเศษ เรื่อง “วัคซีนโควิด -19”
โดยรองศาสตราจารย เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
วันที่ 3 ธันวาคม 2563

38

กิจกรรมดานนันทนาการ
จัดคาราโอเกะใหแกคณะกรรมการฯ กอนการประชุมประจําเดือน

จัดกิจกรรม “รื่นเริงเรียนรู” ที่โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จังหวัดนาน
วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ 2563

จัดคาราโอเกะในงานตอนรับนองใหมวัยเกษียณและประชุมสามัญประจําปของชมรมฯ
วันที่ 22 กันยายน 2563

39

กิจกรรมดานทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาภายในประเทศ
ทัศนศึกษาจังหวัดอางทอง
(เนื่องในโอกาสไปทําบุญวันเกิดชมรมฯ ที่วัดสระแกว อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง)
วันที่ 29 มกราคม 2563

40

ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2563

41

ทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานี
(รวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2563 กับ มศว)
วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2563

42

ทัศนศึกษาโปรแกรม “ภูเรือในฝน สวรรคเมืองเลย เชยชมริมโขง”
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2563

43

กิจกรรมดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ดานศาสนา
รวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานในป 2563 กับ มศว
ณ วัดมัชฌิมาวาส ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2563

44

รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) จังหวัดระยอง
วันที่ 25 ตุลาคม 2563

รวมทําบุญกฐินสามัคคีศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร
(เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

45

ดานศิลปวัฒนธรรม
เขารวมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ และทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงแกพระสงฆ จํานวน 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563

กิจกรรมดานประชาสัมพันธ
จัดทําจดหมายขาวของชมรมฯ

46

บัตรอวยพรวันเกิดใหสมาชิกฯ

กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ
เขารวมโครงการดูแลสุขภาพผูสูงวัยและผูพิการ
ณ บริเวณลานใตอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี
วันที่ 16 มกราคม 2563

47

จัดกิจกรรมระบายถุงผา เพื่อนําไปมอบใหศูนยการแพทยสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ
มศว องครักษ เพื่อแจกใหคนไขไวใสยา

48

ทําบุญวันเกิดชมรมฯ ประจําป 2563 ณ วัดสระแกว อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
โดยถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ 10 รูป และเลี้ยงอาหารเด็กกําพราและยากจน
วันที่ 29 มกราคม 2563

49

เขารวมกิจกรรม วิ่ง 70 ป มศว เพื่อสังคม - อโศกรวมใจ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2563

ไปมอบถุงผาระบายสีลดโลกรอนของชมรมผูส งู อายุ มศว จํานวน 320 ถุง
ใหศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว องครักษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

50

มอบเงินใหผูสูงอายุบานบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 3 มีนาคม 2563

รวมงานวันถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญ
พระชนมพรรษา 88 พรรษา

51

งานตอนรับนองใหมวัยเกษียณ ป 2563 และประชุมสามัญประจําปของชมรมฯ
วันที่ 22 กันยายน 2563

52

ทําบุญถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
วันที่ 15 ตุลาคม 2563

53

มอบเงินใหโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จังหวัดนาน เพื่อนําไปปรับปรุงสนามเด็กเลน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

54

จัดกิจกรรม Rummage Sale ประจําป 2563
เพื่อนําเงินเขาสมทบทุน ศ. ดร. สุดใจ – ผศ. ดร.มาเรีย เหลาสุนทร
10, 17, 24 พฤศจิกายน 2563
1, 15, 22, 29 ธันวาคม 2563

55

กิจกรรมสอนการวาดถุงผาใสยา
ที่ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

56

