
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2558 

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม  ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายท านาย      ราชโคตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายประสาร         เรืองสุขอุดม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
13. นายสมพงษ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมพร      ทิมแสง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายอิสรากร            สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นายศุภกิจ       อาจวิชัย   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
18. นายบันเทิง        แผ่นงาม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
19. นายวัชศักดิ์        จันทรกูล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
20. นายธีระ    ภิรมย์พงษ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
2. พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
3. นายศักดิ์ชัย      สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
4. นายสนิท       จรอนันต์  ติดภารกิจ 
5. นายสมปอง    สิงห์ชู   ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 



5. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางวลินเนศร์    ธีรการุณวงศ์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวรัชดา    มานิมิต   เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นางสาวมณฑา   เศรษฐขจร  เจ้าหน้าที่การประชุม 
9. นางสาวไพวัลย์   ดวงทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
10. นางสาวดวงตรา   รูปทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
11. นางสุนันท์    มือแข็ง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
12. นางจ ารัส    ชื่นบานเย็น  เจ้าหน้าที่การประชุม 
13. นางสาวภัฑรีภรณ์   วงภูธร   เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การอบรมของมหาวิทยาลัยโดยร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากผลสรุปแบบส ารวจแนวการสนับสนุนกิจการ

ของมหาวิทยาลัยของกรรมการแต่ละท่าน ในการนี้จึงมีกิจกรรมแรก ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และเชิญคุณเลื่อมใส ใจแจ้งเป็นผู้น าเสนอรายละเอียด 

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ได้น าเสนอที่ประชุมว่า ได้เรียนอธิการบดีว่าคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยจะด าเนินการให้เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด โดยกิจกรรมที่เสนออธิการบดี
เป็นงานที่คณะกรรมการฯเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย คือขณะนี้ท้องถิ่นทุกประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล จะเปลี่ยนระบบบริหารจัดการของข้าราชการ จากระบบซีเป็น 
ระบบแท่ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมแต่ละสายงานให้เหมาะสม  
และประชาสัมพันธ์เพ่ือรับทราบอย่างทั่วถึง โดยการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  
การขึ้นเงินเดือน และเส้นทางความก้าวหน้า โดยจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนพฤษภาคม จึงท าให้
สถาบันการศึกษาต่างๆจัดการอบรมล่วงหน้าส าหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเก็บ
ค่าลงทะเบียน จึงเห็นว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดอบรม
หลังจากการจัดระบบสมบูรณ์แล้ว และในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้นัดหมายอธิการบดีพร้อมทั้ง
เชิญผู้อ านวยการฝ่ายงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หารือเรื่องหลักการและวิธีการการจัด
อบรม และจะน ามารายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวต่อไป 

ดร.ปรัญชา มหาวินิจฉัยมนตรี ได้เสนอที่ประชุมว่า มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
หลักสูตรการจัดอบรม โดยมีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย หากไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
แล้ว ข้าราชการ พนักงานที่มาอบรมจะไม่สามารถน าใบประกาศไปปรับวุฒิ ปรับเงินเดือน ควรพิจารณาถึง
เกณฑม์าตรฐานด้วยเช่นกัน 

ประธาน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการนั้นเป็นการอบรม
ระยะสั้น เป็นการให้ความรู้ โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน และขอขอบคุณข้อมูลที่ท่านให้เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
ปันจุบันองค์กรวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการจัดการอบรมหรือจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ต้องได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัย  
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2557   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

(1) หน้า 5 บรรทัดที่ 10 ค าว่า “บริทบ” แก้ไขเป็น “บริบท”  
(2) หน้า 5 บรรทัดที่ 4 จากท้าย ค าว่า “ศูนย์ประถมวัย” แก้ไขเป็น “ศูนย์ปฐมวัย” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

  3.1 ถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
  ผู้ช่วยเลขานุการฯ ไดน้ าเสนอที่ประชุมว่า จากการสอบถามผู้ด าเนินการขอถ้วยพระราชทาน 
ในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 ได้แก่  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงโยธวาทิต การประกวดตอบค าถามเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น  
ซึ่งด าเนินการการขอถ้วยพระราชทานเป็นปีแรก ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์
ด้วยกัน จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ได้มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดการแข่งขันกอล์ฟ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเช่นกัน 
  ประธาน ได้สอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ และได้ให้ข้อมูลที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า 
ได้ติดต่อขอพบท่านชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี เช่นกัน และขอมติที่ประชุมเรื่องถ้วยรางวัลจึงจะสามารถ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได ้
  นายวันชัย ยุกแผน ได้เสนอที่ประชุมว่า หากเป็นถ้วยพระราชทานเพ่ือเป็นเกียรติของ 
คณะกรรมการฯ ต้องค านึงถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการจัดหาเงินได้ว่ามากน้อยประมาณใดและอาจเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนได้เช่นกัน 
  ประธาน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในการประชุมคราวที่แล้วที่ประชุมเสนอให้ท าถ้วยถาวร  
ถ้วยเงินแท้ประมาณใบละ 30,000 บาทขึ้นไป จึงเห็นควรใช้ถ้วยทั่วไป ราคาประมาณใบละ 7,000 บาท 
และเรื่องถ้วยรางวัลให้สรุปในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระที่ 5.1   
  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้มีมติให้แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้มีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 185/2558 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 



  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ที่ปรึกษาทั้งหมด 9 ท่าน และมีรายชื่อที่ที่ประชุม 
คราวที่แล้ว ไม่ได้เสนอชื่อ 1 ท่าน คือ คุณจ านงค์ ตันติรัตนโอภาส เป็ นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต าแหน่งทางราชการสุดท้าย คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นนักธุรกิจจัดสรรที่ดิน  
อ าเภอหัวหิน และจะเรียนเชิญที่ปรึกษาทุกท่านมาร่วมประชุมในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และ
ได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
  เลขานุการ ได้น าเสนอท่ีประชุมทราบถึงโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพ่ือหาทุนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการได้ จัดท า
รายละเอียดเป็นแผ่นพับน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกัน 
   ประธาน ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า ได้ไปดูสถานที่จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งที่ TPD โบว์ลิ่ง  
แขวงบางบอน กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายละเอียดแผนที่อยู่ด้านหลังแผ่นพับ สถานที่มีความโอ่โถงใช้ได้ สถานที่แข่งขัน
อยู่ชั้นบนโดยมีห้องส าหรับพักรับรอง และได้มีหนังสือถึงอธิการบดี เรื่อง ขออนุญาตจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการ
กุศลและขอเปิดบัญชีเงินฝาก โดยมี 3 ประเด็นดังนี้  

(1) ขออนุญาตจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ทีพีดี 
โบว์ลิ่ง แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ  

(2) ขออนุญาตเปิดบัญชีเงินฝากส าหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งโดยการใช้เงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามภารกิจของคณะกรรมการฯ โดยต้องมีมติอนุมัติจากท่ีประชุมใหญค่ณะกรรมการฯเท่านั้น  

(3) กรณีท่ีมีผู้บริจาคเป็นทีมกิตติมศักดิ์ ที่ต้องการใบเสร็จของมหาวิทยาลัย ให้น าเงินดังกล่าว
เข้ากองทุนของส านักกิจการนิสิตนักศึกษาและให้กองคลังออกใบเสร็จรับเงิน  

และให้ฝ่ายเหรัญญิกเตรียมท าตรายางและใบเสร็จรับเงินส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
ถ้วยประเภทบุคคลให้เป็นถ้วยคณบดี 4 คณะ และได้ติดต่อนายกสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  
  นายประสาร เรืองสุขอุดม ได้เสนอที่ประชุมว่า หากมีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานควรน า
รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการแข่งขัน โบว์ลิ่ง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือที่เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คณะกรรมการฯ 
  นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า มติที่ประชุมคราวที่แล้ว มีมติให้เป็น 
ถ้วยรางวัลขององคมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ควรน ามาพิจารณาใหม่ และการเข้าเฝ้าเป็นเรื่องใหญ่ 
มีคิวมากมาย ซึ่งอาจเป็นการไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาท หากจะเป็นถ้วยพระราชทานต้องใช้เวลาและควรจัด
งานให้สมเกียรติกับถ้วยพระราชทาน การของ่ายหรือยากไม่ใช่เรื่องส าคัญอยู่ที่ เจตนาและการจะ
เทิดพระเกียรติ 



นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ ได้เสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติไปแล้วจึงควรให้
เป็นไปตามมติเดิม 
  ประธาน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า สรุปแล้วใช้ถ้วยองคมนตรีตามมติที่ประชุมเดิม และจะมี
ค าสั่งแบ่งฝ่ายและก าหนดหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน โดยเมื่อเลิกประชุมให้มีประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเลือก
ประธานและเลขานุการของแต่ละฝ่าย และเชิญคณะกรรมการตรวจสอบแก้ไขร่างแผ่นพับการแข่งขันโบว์ลิ่ง 
  เลขานุการ ได้เสนอที่ประชุมว่า ในส่วนของแผ่นพับหน้าแรก ควรตัดค าว่า “150 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” เพราะจะท าให้สื่อความหมายผิด อีกทั้งได้มีรูปสัญลักษณ์ “150 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” อยู่ด้านบนแล้ว ซึ่งค าว่า “150 ปีศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” 
นั้น เป็นค าที่เกี่ยวเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพ่ือประกาศยกย่องเป็น
บุคคลส าคัญของโลก ในโอกาสครบรอบ 150 ปีของการเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในปี พ.ศ.2561 
  นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรม จึงขอมอบ
หนังสือพจนานุกรมภาพภาษาอาเซียนเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่ซื้อทีมโบว์ลิ่ง ทีมละ 1 เล่ม หนังสือดังกล่าว 
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แต่งคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ 
เรืองรอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  นายสมพร ทิมแสง ได้เสนอที่ประชุมว่า ขอมอบเครื่องฟอกอากาศ Bionaire ขนาดเล็ก 
จ านวน 10 เครื่อง เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม       

ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการทุกท่าน และมอบหมาย 
ฝ่ายจัดหาของรางวัลไปด าเนินการ หากมีปัญหาสามารถปรึกษาประธานหรือเลขานุการได้ 

นายดุสิต  ปิยะทัต  ได้เสนอที่ประชุมว่า สนับสนุนเสื้อของ GRANULAR ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
และคณะกรรมการฯ เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์โดยพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และขอทราบจ านวนผู้เล่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
  ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
จัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โดยออกแบบป้ายไวนิลให้มีส่วนที่ขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลและของที่ระลึก  
  พลโทอิสระ  วัชรประทีป ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า สนับสนุนเครื่องซักผ้า จากตลาดโรงเกลือ 
จ านวน 10 เครื่อง เพ่ือเป็นของรางวัลจับฉลาก และให้ตรวจสอบ ค าน าหน้าชื่อ องคมนตรี ใช้ค าว่า “นาย” 
หรือ “ฯพณฯ” 

นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง  ได้เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ขอสนับสนุนผ้าขนหนูให้แก่ผู้ซื้อทีม  
ทีมละ 1 ผืน และในฐานะกรรมการฝ่ายการเงินและลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วจะรู้ว่ามีกี่ทีม ได้เงิน
จ านวนเท่าใด เงินที่จะได้มาก็คือการขายทีม ก่อนที่จะไปขายบุคคลภายนอก เสนอให้กรรมการฯรับผิดชอบ  
1 คน ต่อ 10 ทีม ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านอ่ืนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร  
  นายวันชัย  ยุกแผน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ให้ประธานพิจารณาดูว่าในการซื้อทีมของ
คณะกรรมการขอเป็นแล้วแต่ศรัทธาดีกว่าหรือไม่ เพ่ือไม่เป็นการมัดมือชกว่าคณะกรรมการ 1 ท่าน ต้องได้ 
10 ทีม 
  พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้คณะกรรมการ 1 ท่าน รับไป 10 ทีมก่อน    
หากไม่ได้ตามท่ีตั้งไว้สามารถส่งคืนได้ 
  ประธาน ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า การขายทีมสามารถท าได้โดยไม่กระทบกับตัวของท่านตามก าลัง
ศรัทธา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และสรุปการสนับสนุนของรางวัลและของที่ระลึกได้ดังนี้  



(1) นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ มอบหนังสือพจนานุกรมภาพภาษาอาเซียนเป็นที่ระลึกให้แก ่
ผู้ที่ซื้อทีมโบว์ลิ่ง ทีมละ 1 เล่ม 

(2) นายสมพร ทิมแสง มอบเครื่องฟอกอากาศ Bionaire ขนาดเล็ก จ านวน 10 เครื่อง  
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม       

(3) นายดุสิต ปิยะทัต มอบเสื้อของ GRANULAR ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการฯ 
(4) พลโทอิสระ วัชรประทีป มอบเครื่องซักผ้า จากตลาดโรงเกลือ จ านวน 10 เครื่อง  

เพ่ือเป็นของรางวัลจับฉลาก 
(5) นางเลื่อมใส ใจแจ้ง มอบผ้าขนหนูให้แก่ผู้ซื้อทีม ทีมละ 1 ผืน 

 

5.2 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย               
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ ไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเงิน ยอดคงเหลือ 
จ านวน 38,880.64 บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                 
ยอดคงเหลือ จ านวน 38,880.64 บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
 

5.3 รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม                   
และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักกีฬา 
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่                 
15 – 24 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม               
โดยส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดท าสรุปประมวลภาพกิจกรรมและรายงานผลการแข่งขัน และขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญ
รางวัล จ านวน 5 คน 
  พลโทอิสระ  วัชรประทีป ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีขวัญและก าลังใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
โดยมีเกณฑ์การมอบเงินรางวัล คือ เหรียญทอง 10,000 บาท เหรียญเงิน 5,000 บาท เหรียญทองแดง 
3,000 บาท   
  นายอิสรากร  สุวรรณทิพย์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือเป็นการจุดประกายให้แก่นิสิตนักศึกษา
เนื่องจากนิสิตนักศึกษาเพียงล าพังไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ต้องประกอบด้วยคณะกรรมการ ทีมงาน 
หรือว่าองค์กรที่จัดกิจกรรมมวยสมัครเล่นให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนกิจกรรมมวยสมัครเล่น
เป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วย และผู้ฝึกสอนควรจัดตั้งชมรมเพ่ือที่จะพัฒนานักกีฬาให้
เป็นนักมวยสมัครเล่น  
  นายธีระ ภิรมย์พงษ์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเป็น Corporate Social 
Responsibility (CSR) ให้เด็กภายในชุมชนที่สนใจเรียนมวยเป็นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย อาจ
มีการเก็บค่าสมัครเรียน 50 บาท หรือ 100 บาท 
  นายจักรนิศิต พาณิชสวัสดิ์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาน ากิจกรรมทั้ง
ปีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือได้ท าแผนการใช้จ่ายและก าหนดมาตรฐานในการที่จะมอบทุนการศึกษา 
ในแต่ละกิจกรรม และเสนอให้มีตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการฯเพื่อให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน รวมทั้งเรื่องการ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเคยเสนอให้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการท างานได้อย่างเต็มที ่



 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยสนับสนุนเงินรางวัลให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง 5 คน คนละ 3,000 
บาทถ้วน ในวันที่ 19 มกราคม 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ                         
(เหม  ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 การตัดสูทให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ประธาน ได้เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯมีการตัดชุดสูท และเสื้อเชิ้ตข้างในให้กับ
คณะกรรมการทุกท่าน เจ้าหน้าที่ และอธิการบดี โดยคุณอิสรากรช่วยสนับสนุนชุดสูท จ านวนทั้งสิ้น 38 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท และพลโทอิสระสนับสนุนเสื้อเชิ้ตข้างใน จ านวนเงิน 
10,000 บาท โดยเสื้อเชิ้ตราคาตัวละ 500 บาท จึงขอเรียนปรึกษาการตัดสูทและเสื้อเชิ้ตข้างในส าหรับที่
ปรึกษา และยอดเงินที่ขาดอยู่รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท โดยใช้เงินคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทีจ่ะหาได้ในอนาคต 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

6.3 การเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ประธาน ได้เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มาโดยต าแหน่งคือ 
ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไป จึงควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการ
ต่อไปนี้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งโดยไม่ระบุชื่อ ระบุเพียงต าแหน่ง ได้แก่ ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาล 
บางยี่เรือ ผู้อ านวยการเขตธนบุรี นายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต นายกองค์การบริหารนักศึกษา 
และประธานสภานักศึกษา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

6.5 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  

นายธีระ ภิรมย์พงษ์ ได้เสนอที่ประชุมว่า ขณะนี้มีปัญหาในเรื่องการติดต่อสอบถามเรื่องที่
นิสิตนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาอาจจะต้องการข้อมูลพื้นฐานในการที่จะเข้ามาเรียน  

นายศุภกิจ  อาจวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เว็บไซต์มหาวิทยาลัยควรมีกล่องแสดงความคิดเห็น
ส าหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าชมเว็บไซต์ และมีโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เป็นนโยบายจากผู้ใหญ่ อยากจะให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยช่วยชี้แนะแนวทาง ขณะนี้ก าลัง
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงอยากหยิบยกมาใช้ร่วมกับคณะกรรมการฯรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และพัฒนา
ให้เป็นอัตลักษณ์ในรูปแบบเดียวกัน เบื้องต้นจะมีการเดินรณรงค์ โดยปรับเปลี่ยนเอาวัฒนธรรมดั้งเ ดิมของ
มหาวิทยาลัยกลับมา คือ มารยาทและศิลปวัฒนธรรม  
  ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้จัดท าเป็นเอกสารเสนอในที่ประชุมคราวถัดไป ความคิดเห็น
ของนิสิตนักศึกษา อยากให้คณะกรรมการฯช่วยกลั่นกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 



เลิกประชุมเวลา  15.46 น. 
 
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ      ผู้บันทึกการประชุม 

    นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน    พิมพ์รายงานการประชุม 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


