
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2558 

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 

ณ ห้องประชุม 2707C ชั้น 7 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย (อาคาร 27) 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายจักรนิศิต    พานิชสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายท านาย      ราชโคตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายประสาร         เรืองสุขอุดม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมพงษ ์       สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นายอิสรากร            สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18. นายบันเทิง        แผ่นงาม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
19. นายวัชศักดิ์        จันทรกูล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
20. นายธีระ    ภิรมย์พงษ ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  ติดราชการ 
2. นายศักดิ์ชัย      สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
3. นายสนิท       จรอนันต์  ติดภารกิจ 
4. นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
5. นายศุภกิจ        อาจวิชัย   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. นางสุนันท ์    มือแข็ง   เจ้าหน้าที่การประชุม 
12. นางจ ารัส    ชื่นบานเย็น  เจ้าหน้าที่การประชุม 
13. นางสาวภัฑรีภรณ์   วงภูธร   เจ้าหน้าที่การประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน าสถานที่ประชุม 
ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมว่า อาคารพระยาสีหราชเดโชชัยเดิมเป็นอาคารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และวิทยาลัยการดนตรี อาคารด้านขวาเป็นอาคารคณะครุศาสตร์ และด้านซ้ายเป็นอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม อาคารโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการสร้างอาคารหลังใหม่ ด้านหลังเป็น
โรงเรียนประถมสาธิตฯ และห้องประชุมที่ใช้ประชุมเป็นห้องประชุมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพราะห้องประชุมที่ใช้ประจ าไม่ว่าง และขออภัยที่เลื่อนการประชุมมาเป็นมาช่วงเช้า เพราะกรรมการหลาย
ท่านติดภารกิจ โดยประชุมเสร็จขอเชิญรับประทานอาหาร ณ ชั้น 4 พร้อมรับชมการแสดงดนตรีจากวิทยาลัย
การดนตรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

1.2 แนะน าที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธาน ได้กล่าวแนะน าที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งหมดมี  

9 ท่าน มาเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 ท่าน ดังนี้ (1) คุณนวรัตน์ ฤดีพิพัฒน์พงศ์ (2) คุณไพโรจน์ ศรศิลป์  
(3) คุณสมบัติ  ปรีชาชาญพานิชย์ (4) คุณสมฤทธิ์  สนขาว (5) คุณสนั่น  ซิ้มสกุล โดยเชิญแต่ละท่านแนะน า
ตัวและกล่าวขอบคุณที่ได้ตอบรับเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าและผู้มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

  1.3 การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เดิมก าหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 
3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าวันที่ 3 อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว
ต่อเนื่องกัน จึงได้เรียนปรึกษาคณะกรรมการฯว่าควรเลื่อนการแข่งขันออกไป ซึ่งกรรมการฯหลายท่านเห็นด้วย 
จึงตัดสินใจเลื่อนเป็นวันอาทิตยท์ี่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยไม่ได้ผ่านที่ประชุม เนื่องจากต้องท าหนังสือ
ถึงองคมนตรีล่วงหน้า จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปตามต าแหน่ง 
  ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์ อินทะชัย  
ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือมีค าสั่งย้ายไปประจ าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้นแต่งตั้งตามชื่อ ท าให้ไม่สามารถเชิญผู้ก ากับคนใหม่เข้าร่วม
ประชุมได้ จึงได้ท าบันทึกข้อความเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องการขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปตามต าแหน่ง โดยเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการฯโดยต าแหน่ง 6 ต าแหน่ง 
คือ (1) ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ (2) ผู้อ านวยการเขตธนบุรี (3) นายกองค์การบริหารนิสิต (4) 
ประธานสภานิสิต (5) นายกองค์การบริหารนักศึกษา (6) ประธานสภานักศึกษา และจะน าเข้าวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุน
สนับสนุนเพื่อการศึกษาจากท่านองคมนตรี นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ 

ประธาน ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุน 
ถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาจากท่านองคมนตรี นายชาญชัย ลิขิต
จิตถะ และเข้าพบท่านองคมนตรี พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม  
พ.ศ.2558 และได้รับความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลตามที่เสนอไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 ผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินงานครบวาระ 2 ปี (พ.ศ. 2555-2557) และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ
โครงการต่างๆที่ได้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้น าเสนอที่ประชุมเพ่ือให้ทราบถึง 
ผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ประธาน ได้เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เมื่อครบวาระของคณะกรรมการฯ จะจัดท าเอกสาร
สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการฯ และจะให้มหาวิทยาลัยท าเกียรติบัตรเพ่ือเป็นเกียรติประวัติส าหรับ
กรรมการฯทุกท่าน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



  4.3 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการ ได้น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  และได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.4 การด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
  เลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าได้อนุมัติ
การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี  พัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรี  
และพัฒนาวิชาชีพดนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีมติให้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ มาน าเสนอการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการดนตรี และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ รวมถึงแนวทางในการ
สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา  ผู้น าเสนอ ได้น าเสนอที่ประชุมว่า
มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ การกีฬา และการดนตรีมาแต่อดีต เป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิด
สอนดนตรีศึกษา ขณะที่เป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2513 จึงเป็นแหล่งผลิตครูดนตรี
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันครูดนตรีที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของไทย สาขาวิชาดนตรีมีภารกิจด้านการท างานทางวิชาการ
ทางดนตรี และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงดนตรี ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก การจัดการศึกษา
ระดับสูงจ าเป็นต้องพัฒนาด้านการวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่วงการดนตรี และจะต้องน าองค์ความรู้
ไปสู่ท้องถิ่นและสังคมโลก การจัดตั้งวิทยาลัยดนตรีเป็นการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น  
ท าให้เกิดประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่ประสิทธิผลที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้ดี
ยิ่งขึ้น การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี จะท าให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัย เป็นการประหยัด
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ป้องกันการ
แตกร้าวระหว่างคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาชีพการดนตรี เป็นการผนึกก าลังของผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางสายวิชาชีพการดนตรีให้ได้ร่วมมือร่วมใจกันผลิตนิสิตนักศึกษาออกไปรับใช้สังคมได้อย่าง
สมศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการรวมความสามารถของคณาจารย์ดนตรีทุกแขนงวิชามารวมไว้
ด้วยกันเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งจะท าให้การจัดระบบการเรียนการสอน 
มีมาตรฐานและมีความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ส่วนการพัฒนาในเชิงวิชาการของสาขา
วิชาชีพการดนตรี วิทยาลัยการดนตรี สามารถจัดตั้งหน่วยงานย่อย เพ่ือผลิตนักวิจัยดนตรี ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพราะดนตรี คือ สื่อสัมพันธ์ที่สามารถสร้างได้ง่ายในมนุษย์ทุกชนชั้นและเชื้อชาติ หน่วยงานย่อยใน
วิทยาลัยแห่งนี้จะสามารถด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการทางดนตรีในรูปแบบต่างๆ สู่ชุมชนทุกระดับ  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน กล่าวคือ นิสิ ตนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี 
จะเป็นเด็กที่มีหูตากว้างไกลมีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ และอนาคตที่ดี มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพดนตรีเป็นเลิศ
อีกด้วย 

วิทยาลัยการดนตรีมีความตั้งใจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะต้องเกิดวงออร์เคสตรา
ไทย โดยใช้ชื่อล าลองว่า “วงจตุรภาคี ดนตรีไทย” ซึ่งจะออกสู่นานาประเทศ โดยประกอบด้วยเครื่องดนตรี
ไทยทุกภาค จะต้องท าวิจัยเกี่ยวกับระบบเสียงเพ่ือให้เสียงดนตรีผสมผสานเข้าด้วยกัน และจะตั้งวงดนตรีใน
ลักษณะคล้ายกับประเทศจีนแต่จะใช้เครื่องดนตรีไทยทั้งหมด เพ่ือเผยแพร่และพัฒนาวิชาชีพดนตรี 



สู่มาตรฐานสากลและ เป็นที่ยอมรับของสากลด้วย สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การน ามาซึ่งรายได้ เนื่องจาก 
“ดนตรี” สามารถจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มากมาย นอกจากการแสดงดนตรีแล้ว  
อาจจัดเป็นรูปแบบบริษัท ซ่อมสร้าง จ าหน่ายเครื่องดนตรีหรือบริษัทผลิตนักดนตรี นักร้อง หรือจัดตั้งค่ายเพลง 
เป็นต้น การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการดนตรีจะท าให้เกิดความคล่องตัว พัฒนาได้ง่าย ตลอดจนการ
ควบคุมดูแล การบริหารจัดการจะเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการบริหารงานโดยตรงของ  
นักบริหารที่เข้าใจพ้ืนฐานความคิด ความสามารถของคนที่มีแนวคิดเชิงศิลปะ อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ทั้ง
ด้านวัตถุและจิตใจสู่การด าเนินงาน ทั้งภายในวิทยาลัยการดนตรีและมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 2  – 3 
มีนาคม พ.ศ.2558 สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองเพลงส้มต า (ระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา) และการประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ (ระดับอุดมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ในงาน “ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะได้ 
เข้าเฝ้าเพ่ือรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี คือ (1) ขาดห้องส านักงานวิทยาลัยการ
ดนตรีเนื่องจากอาคาร 27 สร้างในแบบอาคารวิทยาลัยการดนตรีมาตั้งแต่แรก ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็น
ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องซ้อมดนตรีบางส่วนถูกจัดเป็นห้องส านักงาน อีกทั้ง
เป้าหมายที่จะสร้างห้องพิพิธภัณฑ์ดนตรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีถูกปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียนสาขาวิชานาฏยศิลป์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับ
เยาวชน (2) ขาดห้องซ่อมสร้างเครื่องดนตรี วิทยาลัยการดนตรีมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างห้องซ่อมสร้าง
เครื่องดนตรี เพราะเป็นการหารายได้ เข้าวิทยาลัยอีกทางหนึ่งนอกจากการแสดงนอกสถานที่แล้ว  
(3) เครื่องดนตรีบางประเภทมีความสึกหรอเนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน 4) ขาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
  พลโทอิสระ วัชรประทีป กล่าวเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้ให้นิสิต
นักศึกษาไปแสดงดนตรีที่สโมสรกองทัพบก มีผู้คนชื่นชอบและติดต่อขอให้ไปแสดงในสถานที่ต่างๆ จึงต้องการ
ทราบว่ารายละเอียดข้อมูลการติดต่อ ราคา และมีนโยบายที่จะน านิสิตนักศึกษาไปรับงานนอกสถานที่หรือไม่ 
เพ่ือทีค่ณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี และร่วมมือกันส่งเสริมวิทยาลัยการดนตรีให้เจริญก้าวหน้า เป็นจุดเริ่มต้นที่
มหาวิทยาลัยจะพัฒนาวิทยาลัยการดนตรีให้เป็นที่ยอมรับและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี 
พัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรี พัฒนาวิชาชีพการดนตรีสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา กล่าวเพ่ิมเติมว่า สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการ
อาชีพและดนตรีตะวันตกมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์โดยบอกรายละเอียดข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ รวมถึงราคา
การจัดการแสดง  
  อาจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร  กล่าวเพ่ิมเติมว่า สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพและดนตรี
ตะวันตกได้จัดท าแผ่นพับซึ่งแจ้งรายละเอียดการรับงานต่างๆ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้วงดนตรีไทยหรือ 
วงดนตรีสากลประเภทใด อีกทั้งยังเปิดบริการรับเทียบเสียงและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและสากล ซึ่งจะแจก
แผ่นพับให้คณะกรรมการทุกท่านด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุน
เพื่อการศึกษา 
  ประธาน ได้น าเสนอท่ีประชุมถึงค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา จ าแนกตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
ดังนี้  

(1) ฝ่ายสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์และพิธีการ ทางทีพีดี โบว์ลิ่งจัดให้ทั้งหมด มอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา จัดเตรียมนิสิตนักศึกษาช่วยงานด้านพิธีการ และมอบฝ่ายเลขานุการ 
จัดเตรียมด้านการบันทึกภาพถ่ายและวิดีทัศน์  

(2) ฝ่ายการเงินและลงทะเบียน มีหน้าที่เตรียมเอกสารรับลงทะเบียน เอกสารหมายเลขผู้รับ
บัตรไปจ าหน่ายพร้อมหลักฐานการช าระเงิน และใบเสร็จรับเงิน  
  (3) ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ที่ท าได้คือการส่งบัตรไปตามที่
กรรมการฯรู้จัก และมีแผ่นไวนิลติดที่สถานที่แข่งขันโดยแสดงชื่อผู้สนับสนุนแต่ละท่าน มอบฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการ 
  (4) ฝ่ายหารายได้ มีหน้าที่ขายบัตรและหาผู้สนับสนุน โดยวิธีการกระจายบัตรเบื้องต้นคือ
มอบกรรมการฯและที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ แต่ละท่าน ท่านละ 10 ใบ และจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไป
ยังมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ  

(5) ฝ่ายสวัสดิการและของรางวัล ได้ด าเนินการเรื่องถ้วยรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   นายวันชัย ยุกแผน  ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า ได้รับการเสนอราคาการแข่งขันจาก 
ทีพีดี โบว์ลิ่งโดยมีการลดราคาพิเศษ จึงเสนอให้จัดการแข่งขันประมาณ 60 ทีมเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ราคา 51,200 บาท รวมเครื่องดื่มบุฟเฟ่ต์ส าหรับทีมแข่งขัน 60 ทีมแล้ว และสามารถตัดค่าใช้จ่ายบางอย่าง
ได้ เช่น คูปองอาหารจานเดียวส าหรับผู้แข่งขัน 60 บาทต่อคน เป็นต้น  
  ประธาน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า อาหารเช้าและอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการฯ
สามารถจัดเตรียมไปได้ โดยมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ประเด็นต่อมาคือการเงินจ่ายมัดจ า ขอขอบคุณ 
คุณวันชัย ยุกแผนที่ได้ให้เครดิตตัวเองรับรองไว้ จึงไม่ต้องจ่ายเงินมัดจ าตามเงื่อนไข      
  นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง  ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ให้คณะกรรมการรวบรวมเอกสารการใช้จ่าย
ในการจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง เพ่ือจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และสรุปบัญชีให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ 
และกระบวนการในการมอบเอกสารฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการให้คณะกรรมการแล้ว ฝ่ายการเงินและ
ลงทะเบียนจะระบุวัน – เวลาในการช าระเงิน และสามารถโอนเข้าบัญชีใด เพ่ือสรุปยอดรวมและจ านวนเงินที่
โอนเข้าบัญชีให้คณะกรรมการทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เงินที่ได้จากการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุน 
เพ่ือการศึกษานั้น ทางฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการเปิดบัญชีใหม่ขึ้น สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขบัญชี 405 -769613-1  
ในส่วนใบสลิปยืนยันการโอนเงินสามารถส่งแฟกซ์มาที่มหาวิทยาลัยหรือถ่ายรูปส่งทางไลน์กลุ่มคณะกรรมการ
ได ้
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกถศลและมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆไปด าเนินการ 
 



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

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ                     
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องฝ่ายเลขานุการได้ส ารวจว่าคณะกรรมการแต่ละท่าน                    
มีความเชี่ยวชาญทางด้านใด และสามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลัยทางด้านใดบ้าง เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา                   
คุณเลื่อมใส ใจแจ้ง พร้อมคณะจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยฝึกอบรมได้เข้าพบอธิการบดี 
เพ่ือหารือเรื่องโครงการฝึกอบรมการเข้าสู่ต าแหน่งระบบแท่งของข้าราชการและพนักงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและโอกาสนี้ขอเชิญคุณอิสรากร สุวรรณทิพย์ ได้เล่าถึงโครงการที่จะสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
  นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้ประชุม
ปรึกษาหารือว่าเมื่อใดที่คณะกรรมการเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย  
ต้องการให้คณะกรรมการน าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าในขณะที่เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจการใดบ้าง เมื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้
ประชาสัมพันธ์กับคณะครู ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ส าหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 
15 , 21 – 22 และ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และ ห้องประชุมอาคาร 
27 ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 700 คน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย             
เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 
  นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง  สอบถามเพ่ิมเติมว่า ทางคุณอิสรากร สุวรรณทิพย์ จะมีการจัด
โครงการดังกล่าวนอกภูมิภาคหรือไม่ หากมีการจัดโครงการในภูมิภาคต่างๆ จะเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 



  นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ ได้เสนอในที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามุ่งเน้นในการผลิตครู เป้าหมายในการจัดโครงการนี้นอกจากการบริการสู่สังคมแล้ว ยังมุ่งเน้นการ
ผลิตครูตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ดังนั้นครู อาจารย์ที่จะเข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ก าลังศึกษา           
ในระดับปริญญาโท ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตลอด 2 – 3 ปีที่ผ่าน จึงจัด
โครงการดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร 
  พลโทอิสระ  วัชรประทีป  กล่าวเพ่ิมเติมว่า 1) เราจะร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างไร 
เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดอบรมโครงการดังกล่าว 2) ในการจัด
อบรมโครงการดังกล่าวสามารถจัดนอกภูมิภาคได้หรือไม่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรให้ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ  
  นายอิสรากร สุวรรณทิพย์ เสนอในที่ประชุมว่า ได้ท างานอยู่ภายใต้บริษัท อักษรสยาม  
ฟอร์ คิดส์ จ ากัด ซึ่งบริษัทได้รับความเมตตาจากกรุงเทพมหานครและได้ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานคร 
ในหลายๆ เรื่อง ดังนั้น โครงการต่างๆที่ เข้าไปด าเนินกิจการจะอยู่ในส่วนของส านักวัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เวลาขอจัดสรรงบประมาณน าเรียนผู้ใหญ่ หากมีการจัดซื้อโครงการ
ส่งเสริมลักษณะการสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร เป้าหมายคือการจัดซื้อหนังสือ และในการจัดซื้อหนังสือ
แต่ละครั้งจะมีการจัดอบรมให้แก่ผู้ให้บริการด้วย ดังนั้นความเป็นไปได้คือสมมติว่าบริษัทได้รับงานมา จะขอน า
เรียนคณะกรรมการทุกท่านให้งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและ 
น ารายได้เข้าบัญชีคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการฯที่มีความสามารถและประสบการณ์มาบรรยายให้แก่
ผู้ให้บริการ เป็นการรายได้ให้คณะกรรมการฯได้อีกทางหนึ่ง 
  นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่มีโรงเรียน
ถึงระดับมัธยม ทุกปีจะมีงบประมาณจัดซื้อหนังสือ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทใดจะน าเสนอ หากบริษัท 
อักษรสยาม  ฟอร์ คิดส์ จ ากัด ให้ความสนใจบริการในต่างจังหวัด สามารถน าเสนอกับนายกเทศบาลได้ และ
เราเป็นผู้จัดอบรมให้ซึ่งมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ 
   ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอขอบคุณ คุณอิสรากร สุวรรณทิพย์ ที่น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ            
การด าเนินโครงการดังกล่าวต้องการให้คณะกรรมการส่งกิจการมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมเป็นผลงานของ
คณะกรรมการด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลงานที่คณะกรรมการได้ด าเนินการผ่านมาไว้ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  6.3 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักกีฬามหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  ได้เสนอในที่ประชุมว่า ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา                
ได้ด าเนินการใหแ้ก่นิสิตนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาคือติดป้ายเชิดชูเกียรตินักกีฬา มีการสัมภาษณ์ผ่านสื่อ
ต่างๆของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมทางด้านกีฬา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่ไปแข่งขัน
รอบคัดเลือกจนถึงรอบมหกรรม จ านวน 120 คน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 
อาคาร 1 ชั้น 4 ทั้งนี้จะมีการมอบทุนการศึกษาตามจ านวนเงินที่ระบุในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 คือ เหรียญทอง 10,000 บาท เหรียญเงิน 5,000 บาท และ
เหรียญทองแดง 3,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                  



ซึ่งได้น าเรียนท่านประธานแล้ว ตามมติที่ประชุมให้มอบในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา              
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมครั้งต่อไป มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  
พุทธลาน ารายละเอียดโครงการดังกล่าวเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการฯที่จะช่วย
ส่งเสริมหรือสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.4 ปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษา 
  นายสมฤทธิ์  สนขาว ได้เสนอในที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยประสบปัญหาการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อไปในทางที่ไม่ถูกต้อง มีการหมิ่นประมาทลงใน Social Network 
ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วย
ประชาสัมพันธ์หรือเล็งเห็นความส าคัญเรื่องนี้ด้วย 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ฝากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรวมถึงนายกองค์การบริหารนิสิต
นักศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาระมัดระวังในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ      ผู้บันทึกการประชุม 

    นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน    พิมพ์รายงานการประชุม 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


