
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2558 

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  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. ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมพงษ ์       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    ภิรมย์พงษ ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  ติดภารกิจ 
2. พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
3. นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
4. นายศักดิ์ชัย      สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
5. นายสมปอง    สิงห์ชู   ติดภารกิจ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสมชาย    อัครเศรนี  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
2. นางนวรัตน์    ฤดีพิพัฒน์พงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
3. นายไพโรจน์    ศรศิลป์   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
4. นายสนั่น    ซิ้มสกุล   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 



5. นายสมบัติ    ปรีชาชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
6. นายสมฤทธิ์    สนขาว   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
7. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
9. นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
10. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
11. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
12. นางวลินเนศร์   ธีรการุณวงศ์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
13. นางสาวรัชดา   มานิมิต   เจ้าหน้าที่การประชุม 
14. นางสาวมณฑา   เศรษฐขจร  เจ้าหน้าที่การประชุม 
15. นางสาวไพวัลย์   ดวงทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
16. นางสาวดวงตรา   รูปทอง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
17. นางสุนันท ์    มือแข็ง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
18. นางจ ารัส    ชื่นบานเย็น  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยติดราชการ 
ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ติดราชการไปลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  
ณ เขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
ผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าที่แทน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

1.2 แนะน าที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
ประธาน ได้กล่าวแนะน าที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

ประชุมเพ่ิมเติมในคราวนี้ คือคุณสมชาย อัครเศรนี โดยเชิญแนะน าตัวและกล่าวขอบคุณที่ได้ตอบรับเป็น 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

  1.3 การร่วมแสดงความยินดีกับนายสมพร ทิมแสง 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 นายสมพร ทิมแสง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดงานครบรอบ 12 ปี การเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในการนี้ประธานจึงเป็น
ตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยน าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าวด้วย  

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัย  
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2558   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 



(1) หน้า 7 บรรทัดที่ 2 ค าว่า “นอกจาการ” แก้ไขเป็น “นอกจากการ” 
(2) หน้า 8 วาระที่ 5.1 (5) ตัดค าว่า “โดยถ้วยรางวัลขององคมนตรีจะมีการเฉลี่ยจาก 

ถ้วยอื่นๆ” ออก 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อ
การศึกษา 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุน
สนับสนุนเพื่อการศึกษา โดยไดใ้ห้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

(1) ฝ่ายสถานที่ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์และพิธีการ 
ประธาน ได้เสนอที่ประชุมว่าได้ปรึกษานายวันชัย ยุกแผน ด้านสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์

และพิธีการ ทางสถานที่แข่งขันโบว์ลิ่งเสนอราคาค่าใช้จ่ายจ านวน 5,000 บาท โดยประสานงานกับ
ผู้ช่วยเลขานุการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะน าทีมงานไปดูและจัดเตรียมสถานที่อีกครั้ง  พร้อมทั้งมอบ 
ฝ่ายเลขานุการเตรียมรถมหาวิทยาลัย  

นายวันชัย ยุกแผน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเตรียมสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์และพิธีการ
ได้รับความร่วมมือจากสถานที่แข่งโบว์ลิ่งด้วยดี จากมติที่ประชุมคราวที่แล้วให้ตัดอาหารบุฟเฟ่ต์และพิธีกรจาก
ทางโบว์ลิ่งออก จึงต้องจัดเตรียมนักเรียนมัธยมสาธิตฯหรือนิสิตนักศึกษาเป็นพิธีกร ผู้เชิญพานและผู้เชิญ
ประธาน ในส่วนทางสถานที่แข่งขันได้จัดเตรียมไว้แล้วได้แก่ พานดอกไม้ กรรไกร ริบบิ้น และโต๊ะรับ
ลงทะเบียน และด้านพิธีการจะประสานกับประธานอีกครั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส่วนที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา
รับผิดชอบคือ ฝ่ายพิธีกรได้จัดเตรียมนิสิตชายหญิง 1 คู่ และฝ่ายต้อนรับได้จัดเตรียมนิสิต 10 - 20 คน 

(2) ฝ่ายการเงินและลงทะเบียน 
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดท าเอกสารการจ าหน่ายบัตรและ 

มีหลักฐานการช าระเงิน หากกรรมการโอนเงินแล้วให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการและรับใบเสร็จรับเงินได้ 
ในวันประชุม ในวันแข่งขันจะน าเอกสารไปเพ่ือตรวจสอบหมายเลขบัตรแต่ละหมายเลขว่าได้ช าระเงินแล้วจึงได้
ลงแข่งขัน 

นายวันชัย ยุกแผน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า โดยหลักการของทางสถานที่แข่งขันโบว์ลิ่งจะแจก
เลนให้หลังจากลงทะเบียน ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการที่ผู้มาแข่งขันไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงิน โดยมาในนามผู้ขาย
บัตร จึงเสนอแนะว่าหากมีผู้มาลงทะเบียนในนามกรรมการหรือบุคคลอื่นที่ขายบัตรให้ ควรให้เล่นก่อนแล้วตาม
เก็บเงินภายหลังได้  

ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า จะอยู่ตรงจุดลงทะเบียนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้จัดท า
หนังสือ ในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยส าหรับแนบได้พร้อมจ าหน่ายบัตรแข่งขันโบว์ลิ่ง  
เพ่ือเป็นหลักฐานส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ สามารถรับได้จากฝ่ายเลขานุการ 

(3) ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์ 
พลเรือตรีธีรัช หทยีช ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ท างานในสื่อต่างๆ

เพ่ือประชาสัมพันธ์ และได้ปรึกษากับกรรมการในฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอป้ายไวนิลเพ่ือติดประชาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่แข่งขัน 



นายศุภกิจ อาจวิชัย ได้เสนอที่ประชุมว่า การประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยสามารถ
เปิดจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิลจะให้ทางองค์กรบริหารนิสิตติดประชาสัมพันธ์ด้วย 

(4) ฝ่ายหารายได้ 
นายจักรนิศิต พานิชสวัสด์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เบื้องต้นได้เรียนท่านประธานเรื่อง

หนังสือน าเพื่อเรียนหน่วยงานต่างๆ และขอให้กรรมการแต่ละคนให้ความคิดเห็น  
ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ข้อมูลปัจจุบันคือจ าหน่ายบัตรไป 344 ใบ และจ าหน่ายเพ่ิม 

ในการประชุมคราวนี้อีก 20 ใบ รวม 364 ใบ 
(5) ฝ่ายสวัสดิการและของรางวัล 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดเตรียมถ้วยรางวัลทั้งหมดแล้วโดยค่าใช้จ่ายได้ขอความ

อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย จ านวนถ้วยละ 4 ,000 บาท และคณะ 4 คณะ จ านวนถ้วยละ 2 ,000 บาท  
ในส่วนของการจัดของรางวัล ในวันพุธที่ 6 พฤษาคม 2558 ควรน ามามอบให้ฝ่ายสวัสดิการเพ่ือวางแผน 
ในการแจกรางวัล และในส่วนอาหารเช้าควรเตรียมอาหารที่รับประทานสะดวก เช่น ข้าวเหนียวหมู กาแฟ 
อาหารว่าง ส่วนข้าวต้มมัดจะจัดเตรียมให้ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3.2 การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามต าแหน่ง 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากต าแหน่ง ที่ส าคัญคือ ผู้อ านวยการเขตธนบุรี และผู้ก ากับ
การสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ สองต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งในท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  
เมื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีการทักท้วงว่าในข้อบังคับไม่ได้ระบุเป็นต าแหน่ง เห็นควรให้แก้ไข
ข้อบังคับก่อน ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับต้องใช้ระยะเวลาและมีความยุ่งยาก ท าให้ไม่สามารถเชิญผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือท่านใหม่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.  
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี และได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.2 โครงการฝึกอบรมข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้ก าหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบ
โครงการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตามโครงการส่งเสริม



พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
โดยขอความร่วมมือจากคุณอิสราภร  สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้าน
ประชาสัมพันธ์โครงการ และการบริหารจัดการฝึกอบรม เป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการจัดโครงการดังกล่าว 
  นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ ได้เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้เรียนให้รับทราบเมื่อการ
ประชุมคราวที่แล้วว่ามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ช่วง 
ช่วงที่จัดในมหาวิทยาลัย จ านวน 1,500 คน และนอกสถานที่ ณ ทีเคเพลส แจ้งวัฒนะ จ านวน 500 คน 
และมีก าหนดจัดอบรมอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ านวน 500 คน แบ่งเป็น 2 ห้องประชุม คือ อาคาร 1 ชั้น 4 และอาคาร 27 ชั้น 4 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 การพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมว่า ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มีภารกิจดูแลจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา เพ่ือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในโอกาสต่างๆ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินบ ารุงกีฬา  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาจึงได้
น าเสนองบประมาณการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาประจ าปี
การศึกษา 2557 

 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ได้สอบถามที่ประชุมว่า งบประมาณสนับสนุนการพัฒนากีฬา
ของมหาวิทยาลัยได้มีงบที่เก็บจากนิสิตนักศึกษาหรือไม่ ปกติเก็บค่าบ ารุงกีฬา 200 บาท รวมจ านวนทั้งหมด
ประมาณเท่าไหร่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานจัดท า
โครงการตามประเภทกีฬา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วจึงได้งบประมาณมา ไม่ใช่งบประมาณเต็มที่ได้จาก
เงินบ ารุงกีฬา 

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า อาจเกิดการท้วงติงสิทธิของการใช้เงิน คือ
เงินที่เก็บเพ่ือการพัฒนากีฬา ต้องใช้เพ่ือการกีฬาโดยเฉพาะ อยากทราบว่ายอดที่เก็บทั้งหมดจ านวนเท่าใด 
แล้วใช้บ ารุงกีฬาเท่าใด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ชี้แจงว่า ตามยอดที่เก็บจริงต้องได้ประมาณสิบล้านบาท 
แต่มีนิสิตนักศึกษาจ านวนมากที่ค้างช าระมหาวิทยาลัย ท าให้เงินส่วนดังกล่าวหายไป ซึ่งปัจจุบันเทอม 
1/2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเก็บค่าเทอมใหม่เป็นการแก้ปัญหา และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
พัฒนากีฬา จะจัดสรรโดยค านึงถึงจ านวนนักกีฬาและผลงานที่ผ่านมา 

นายสุนทร ปาละพันธ์ ผู้น าเสนอ ได้เสนอที่ประชุมทราบว่า 2 ปีที่ผ่านมา ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนิสิตนักศึกษาทางด้านกีฬา ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดงบประมาณ จ านวน 6 ,300,000 บาท  
ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้จัดท าโครงการขออนุมัติงบประมาณเป็นรูปแบบ แต่ยังไม่ได้จัดสรรให้ลงสู่ กีฬาทุกประเภท 



โดยรวมไว้ที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาส าหรับจัดการบริหารงาน กีฬาแต่ละประเภทสามารถของบประมาณ 
ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันเป็นคราวไป หลังจากด าเนินงานได้ 1 ปี จึงประชุมวางแผนว่าในปีการศึกษา 2557 
จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับประเภทกีฬาที่มีในมหาวิทยาลัยโดยยึดจากประเภทกีฬาที่เข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นหลัก โดยในปีการศึกษา 2557 กีฬาประเภททีมให้เบื้องต้น
ได้รับจัดสรรทีมละ 100,000 บาท จ านวน 5 ประเภทกีฬา และกีฬาประเภทบุคคลชนิดละ 50,000 บาท 
เพราะประเภททีมมีจ านวนนักกีฬามากกว่า และโครงการกีฬาส่วนกลางที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาดูแล เช่น 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาสิงห์-ราชภัฏ เป็นต้น และในปีการศึกษา 2558 ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษาได้จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ จ านวน 7 ,346,540 บาท ซึ่งผลจากปี 2557 ที่ได้
ประเมินว่าชนิดกีฬาประเภททีม เช่น วอลเลย์บอล ฮอกกี้ ฟุตซอล มีทั้งทีมชายและหญิง จ านวนงบประมาณ 
จึงไม่เพียงพอต่อค่าสมัคร เดินทาง อาหาร ที่พัก จึงแยกทีมชายและหญิง คือทีมละ 100 ,000 บาท และการ
แข่งขันประเภททีมเดี่ยว คือฟุตบอลและแบตมินตัน จัดงบประมาณทีมละ 100 ,000 บาทต่อชนิดกีฬา และ
การแข่งขันประเภททีมที่มีทั้งชายและหญิง แต่จ านวนนักกีฬาไม่มาก คือเซปักตะกร้อ มีชายหญิง และทีมชุด 
จึงจัดงบประมาณ 150,000 บาท ส่วนประเภทบุคคลจัดงบประมาณเท่าเดิม และส่วนกลางที่ด าเนินงาน เช่น
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คือค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าฝึกซ้อมเป็นต้น และได้รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต่างๆ  

ประธาน ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า งบประมาณดังกล่าวในกรณีที่ไม่ได้แข่งขันจะมีการ
ด าเนินการอย่างไรควรมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาและพิจารณาทุ่มงบสนับสนุนกีฬาบางประเภทที่มีความ
โดดเด่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในงบประมาณดังกล่าวสามารถใช้ใน
การพัฒนานักกีฬา หากกีฬาประเภทนั้นๆไม่ได้มีการแข่งขันหรือไม่ได้ใช้งบประมาณ ขณะนี้ยังไม่มีการตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา แต่มีผู้จัดการทีมรายงานความคืบหน้า มีเครือข่ายในการส่งทีมเข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาความสามารถ 

นายวันชัย ยุกแผน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การให้งบประมาณเป็นสิ่งที่ดีที่สนับสนุนนักกีฬา แต่
ต้องตั้งเป้าหมายในการแข่งขันแต่ละครั้ง ขณะนี้โอกาสได้เหรียญแม้ในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ยาก
พอสมควร พ้ืนฐานควรเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สมัยก่อนใช้วิธีการตั้งเป้าหมายให้ได้เหรียญทองสามปี
ติดต่อกันแล้วจะเลิกท า แล้วก็ท าได้จริง วิธีการคือต้องอุทิศตน เวลาไปแข่งขันสืบหาคนเก่งในต่างจังหวัดไป
ประสานเป็นการส่วนตัวเรียกมารวมทีมและดูแลเป็นพิเศษ เช่น มีทุนการศึกษา มีโควตาเข้าเรียน เป็นต้น  
หากได้รับเหรียญจะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไปในตัว  

นายดุสิต ปิยะทัต  ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า สโมสรแบตมินตันแกรนนูล่าได้เปิดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยสามารถใช้สถานที่ฝึกซ้อมได้ สนามว่างช่วงกลางวันสามารถติดต่อมาได้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญคือสนาม
ในการฝึกซ้อมมีไม่เพียงพอ สนามฟุตบอลและโรงยิมใช้ร่วมกันทั้งใช้ฝึกซ้อมและใช้ในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมสาธิตและโรงเรียนประถมสาธิต ค าแนะน าของกรรมการฯทุกท่านมีประโยชน์
สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข แต่ประเด็นส าคัญคือต้องมีสถานที่พร้อมก่อน 



นายไพโรจน์ ศรศิลป์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ยินดีเป็นที่ปรึกษากีฬาเทเบิลเทนนิสให้แก่
มหาวิทยาลัยเพราะเป็นอดีตนักกีฬาเหรียญทอง จุดส าคัญอยู่ที่การฝึกซ้อม เทคนิคเฉพาะ การหาช่องทาง
แข่งขัน เพ่ือได้ฝึกซ้อมกับบุคคลภายนอกทีม่ีความสามารถ  

นายธีระ ภิรมพงษ์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีงบประมาณในการคัดเลือกนักกีฬาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีโควต้านักกีฬาและมี
งบประมาณให้เรียนฟรี 

นายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ไปชมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย และชื่นชมโค้ชที่ใช้ใต้ตึกเป็นที่ฝึกซ้อมเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่สามารถประสบความส าเร็จ
ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีชื่อเสียงด้านกีฬามานานและหายไปช่วงหนึ่ง ขณะนี้ได้เปิดการ
เรียนการสอนภาควิชาพลศึกษาควรขอสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย สสส. กอง
สลาก เป็นต้น และเสนอให้มีเสื้อสามารถจากคณะกรรมการฯมอบให้แก่นักกีฬาเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย  
 

  5.2 การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี 2558” 
  เลขานุการฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี 2558” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้เข้ากองทุน “ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” และทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และ
ขอความความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ประธาน ได้เสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการประชุมหลังจากแข่งขันแล้ว จึงได้สนับสนุน
งบประมาณจัดการแข่งขัน จ านวน 3,000 บาท โดยส ารองจ่ายไปก่อน และน ามาขออนุมัติที่ประชุมและแจ้ง
ที่ประชุมทราบ  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ เงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี 2558” 
จ านวน 3,000 บาท โดยเบิกเงินจากบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

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

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



  5.4 รายงานความคืบหน้าการจัดท าเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักคอมพิวเตอร์ ในการจัดท าเว็บไซต์ให้แก่คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินการงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์ 
ได้จัดท า Layout Website ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณา หากเห็นชอบส านักคอมพิวเตอร์ จะด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 5/2558 เดิมก าหนดประชุมในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เนื่องจากตรงกับวันพืชมงคล  
ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงขอเลื่อนเป็นวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระ
ยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 การบริจาคหนังสือพจนานุกรมภาษาอาเซียน 
นายดุสิต ปิยะทัต ได้เสนอที่ประชุมว่า จากที่ได้อ่านหนังสือพจนานุกรมภาษาอาเซียนแล้ว

เห็นว่ามีประโยชน์ จึงได้ร่วมกันกับเพ่ือนบริจาคพจนานุกรมอาเซียนให้กับโรงเรียนในชนบทกว่า 60 โรงเรียน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และขอขอบคุณ  
นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ ทีไ่ด้ลดราคาและเพ่ิมฟรีอีกจ านวนหนึ่ง จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ได้
จัดท าหนังสือดังกล่าว และสืบเนื่องจากที่ไดน้ ามาแจกในการประชุมคราวที่แล้ว เพ่ือให้คณะกรรมการได้ศึกษา
และเป็นที่ระลึก จึงขอขอบคุณ นายดุสิต ปิยะทัต เช่นเดียวกัน โดยบริษัทก าลังด าเนินการส่งให้แล้วเสร็จก่อน
เทศกาลสงกรานต์   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 

นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ      ผู้บันทึกการประชุม 
    นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน    พิมพ์รายงานการประชุม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


