
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2558 

วันพุธที่ 14 มกราคม 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. นายชาญชัย    โชคอ านวยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์    อินทะชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายดุสิต    ปิยะทัต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์    บุญลิขิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวันชัย      ยุกแผน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
10. นายสนิท       จรอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมพงษ์        สุวรรณคู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. พลโทอิสระ            วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายศุภกิจ       อาจวิชัย   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต 
14. นายบันเทิง        แผ่นงาม   กรรมการจากประธานสภานิสิต 
15. นายวัชศักดิ์        จันทรกูล  กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
16. นายธีระ    ภิรมย์พงษ์  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ        บางเขียว  เลขานุการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ      พุทธลา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายท านาย      ราชโคตร  ติดภารกิจ 
2. พลเรือตรีธีรัช     หทยีช   ติดภารกิจ 
3. นายประสาร         เรืองสุขอุดม  ติดภารกิจ 
4. ดร.ปรัชญา    มหาวินิจฉัยมนตรี ติดราชการ 
5. นางเลื่อมใส    ใจแจ้ง   ติดภารกิจ  
6. นายศักดิ์ชัย      สมบูรณ์วินิจ  ติดราชการ 
7. นายสมปอง    สิงห์ชู   ติดภารกิจ 
8. นายสมพร      ทิมแสง   ติดภารกิจ 
9. นายอิสรากร            สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวจินตนา   ชัยสิทธิ ์   เจ้าหน้าที่การประชุม 



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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัย  
ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557   
 

  เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

  3.1 การร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช และ
กิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม่” 
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 11.00 น. และมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม่”  
เวลา 17.00 น. หลังเสร็จจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นต้นไป 
   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดท าภาพผู้เข้าร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือมอบเป็นที่ระลึกแด่คณะกรรมการฯ และได้  
แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ.2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวขอบคุณนายสมพงษ์ 
สุวรรณคู ที่ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งของรางวัลในการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาล 
ปีใหม”่ ในคราวนี้   
 

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายเลขานุการในการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ 
“เทศกาลปีใหม”่ จ านวน 4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
 



  3.2 สรุปแบบส ารวจแนวสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทางฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
แบบส ารวจแนวทางในการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความจ านงของ
คณะกรรมการฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ฝ่ายเลขานุการ 
ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท าสรุปความคิดเห็นดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
  ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เมื่อได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วจะน าเสนอมหาวิทยาลัย  
เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยรับทราบและสามารถขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการฯและ
ด าเนินการตามข้อมูลที่เสนอไป และเนื่องจากคณะกรรมการฯยังไม่ทราบบริทบของมหาวิทยาลัยที่แน่ชัด ใน
การประชุมทุกครั้งจะมีการเชิญผู้แทนคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ เช่น 
วิทยาลัยการดนตรี เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

  4.1 การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  
ประจ าปี 2558 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและ
ด าเนินการจัดงานวันคล้ายพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 
ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2558 และมีพิธีถวายพวงมาลา ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 
เวลา 08.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนถวาย
พวงมาลา โดยมหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการฯเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ 
150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2558 และ
แจ้งรายละเอียดก าหนดการมาพร้อมกันดังเอกสารแนบ   
   พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯควรเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา 
ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน 
  ประธาน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอความอนุเคราะห์กรรมการท่านใดที่ไม่มีภารกิจและสะดวก
เชิญร่วมพิธีบวงสรวง เวลา 06.30 น. ณ ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  
บริเวณหน้าศูนย์ประถมวัย พิธีถวายพวงมาลา เวลา 08.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) และพิธีสงฆ์เพ่ือบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง  บุนนาค) ณ อาคาร 27 ชั้น 4 โดยพร้อมกันที่อาคารจอดรถคณะครุศาสตร์เวลา 06.15 น.      
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.2 รายงานการจัดกิจกรรมวันเดินเพื่อสุขภาพ 150 ปีศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเสมอมา โดยการจัดกิจกรรม
วันเดินเพ่ือสุขภาพนั้น คณะกรรมการฯได้สนับสนุนของรางวัลเป็นตู้เย็น 1 เครื่อง มูลค่า 5 ,000 บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน) และคุณสมพร ทิมแสง สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศ จ านวน 3 เครื่อง และได้น าเสนอวิดีทัศน์
ภาพถ่ายกิจกรรมและรายงานกิจกรรมวันเดินเพื่อสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  5.1 โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
 

   ประธาน ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้ร่างโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
เพ่ือให้กรรมการได้สามารถเสนอแนะและแก้ไขในรายละเอียด และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กลุ่มย่อยเพ่ือจัดท ารายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 
   นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ ได้เสนอแนะที่ประชุมให้ก าหนดกรอบเวลาการจัดการแข่งขันให้
ชัดเจน และกรอบวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะกรรมการได้เสนอความคิดเห็นเพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและประสบความส าเร็จ 
  ประธาน ไดเ้สนอที่ประชุมให้จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
  นายวันชัย ยุกแผน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของโครงการคือการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้เพ่ิมเติมการ
ด าเนินงานคือการจัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน ประกอบด้วยประเภทการแข่งขันโบว์ลิ่ง โดยจะน าตัวอย่างมาเสนอ
ในที่ประชุมคราวถัดไป และการก าหนดช่วงเวลาควรเป็นเวลา 08.00 น. – 09.00 น. สถานที่ 
ต้องค านึงถึงการเดินทางให้เหมาะสม โดยเสนอที ่TPD Bowl บางบอน 
  ประธาน ได้เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า กรรมการสามารถเสนอสถานที่อ่ืนที่มีความสะดวก 
ในการเดินทางได้เช่นกัน และในการประชุมคราวหน้าต้องมีรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งได้สอบถามที่ประชุม 
ถึงที่มาของถ้วยรางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลจากองคมนตรี นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นต้น โดยการด าเนินงาน
จัดการแข่งขันจะมีการแบ่งกรรมการด า เนินงานเป็นกลุ่ มย่อย ได้แก่  ฝ่ ายปฏิคม ฝ่ ายหารายได้  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเนื่องจากบัญชีของคณะกรรมการฯ ยอดเงินเหลือประมาณสามหมื่นเศษ มีการใช้จ่าย
เข้ามาตลอด จึงสมควรจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อน และจะมีการด าเนินการอ่ืนๆ หลังจากมีการพบปะพูดคุย 
เพ่ือให้คณะกรรมการฯได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯและเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
  พลโทอิสระ วัชรประทีป ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การขอถ้วยพระราชทานไม่เหมาะสม ควรเป็น
ถ้วยจากองคมนตรี อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่ามัธยมสาธิต
และประถมสาธิตมหาวิทยาลัย เป็นต้น และสถานที่ควรมีการติดต่อสอบถามล่วงหน้า สอบถามจ านวนเลน 
ราคา วันและเวลา เป็นต้น รวมทั้งการเสนอเรื่องขออนุญาตอธิการบดีเพ่ือจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการขอถ้วยพระราชทานมาโดยตลอด และขั้นตอนการด าเนินการใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์  
โดยถ้วยพระราชทานแบ่งเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือถ้วยแบบปีเดียว พระราชทานปีนี้และปีถัดไปต้อง 



ขอใหม่โดยใช้ประวัติเดิมทุกปี ประเภทที่สองคือถ้วยแบบเวียนขอเพียงครั้งเดียว ปีถัดไปใช้ถ้วยเดิม แต่ต้องเป็น
กิจกรรมเดิมเป็นประจ าทุกปี  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล และให้น าเสนอข้อมูลรายละเอียดการจัดการ
แข่งขันท่ีชัดเจนในการประชุมครั้งหน้า  
      

  5.2 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ตามเอกสารนอกเล่มเนื่องจากมีการแก้ไข โดยบัญชีคณะกรรมการฯ  
ไม่มีความคลื่อนไหวทางการเงิน ยอดเงินคงเหลือ จ านวน 47,978.67 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย 
เจ็ดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ยอดเงินคงเหลือ จ านวน 47,978.67 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
  เลขานุการ ไดแ้จ้งที่ประชุมถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   6.2 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธาน ได้เสนอที่ประชุมว่า การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการฯจะด าเนินการเสนอ

มหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคม คราวที่แล้วมีการเสนอชื่อ 4 คน หากกรรมการท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม 
ให้เสนอประวัติได้ภายในเดือนมกราคม ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์ สุวรรณคู ได้เสนอรายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการฯเพิ่มเติม ดังนี้ (1) นายสมบัติ  
ปรีชาชาญพาณิชย์ (2) นายสมฤทธิ์ สนขาว (3) นายไพโรจน์ ศรศิลป์ และ (4) นายสนั่น ซิ้มสกุล   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

6.3 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้แจ้งที่ประชุมถึงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมประมาณ 120 คน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4 แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พลโทอิสระ วัชรประทีป ไดเ้สนอแนะที่ประชุมถึงแนวทางพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ควรน าหน้าที่ของคณะกรรมการฯตามที่
พระราชบัญญัติก าหนดไว้ มาเป็นวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานให้มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และในวันจันทร์
ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา อธิการบดีได้จัดการประชุมประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือรับทราบนโยบายของผู้บริหาร โดยมีแนวทางการพัฒนางานเดิม เพ่ิมงานใหม่ พร้อมใจเน้น
คุณภาพ การพัฒนางานใหม่ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์นอกที่ตั้งสระยายโสม วิทยาลัยการ
ดนตรี โรงเรียนสาธิต การพัฒนาทักษะภาษา การเป็นแหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการเผยแพร่สดุดีเกียรติ
คุณสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการฯควรรับทราบการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้  

(1) ควรปรับโครงสร้างการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งเป็นหน่วยย่อย ได้แก่  
ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดหารายได้ ฝ่ายบันทึกภาพ และควรบันทึกการด าเนินงาน
ประจ าวันเพ่ือใช้ประกอบรายงานสรุปผลงานของคณะกรรมการประจ าปี 

(2) ควรปรับระเบียบวาระการประชุม ให้รวมวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง และวาระที่ 4 เรื่อง
เสนอเพ่ือทราบเข้าด้วยกัน และให้มีวาระรับรองสถานะทางการเงิน จ าแนกรายรับ รายจ่าย และยอดเงิน
คงเหลือ ไมค่วรน าส าเนาสมุดบัญชีแนบมาเพ่ือเป็นการให้เกียรติกรรมการผู้เป็นเหรัญญิก 

(3) ควรส่งเสริมสนับสนุนและท างานร่วมกับอธิการบดี เพ่ือ ให้เกิดประสิทธิภาพกับ
มหาวิทยาลัยสูงสุด  

(4) เลขานุการควรเตรียมข้อมูลประกอบวาระการประชุมและประสานงานกับผู้น าเสนอให้
เรียบร้อย และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

(5) การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ภายนอกและรายงานให้
มหาวิทยาลัยรับทราบ ได้แก่ การแสดงดนตรีในงานเลี้ยงต่างๆ  

(6) กรรมการฯที่มาจากผู้แทนนิสิตนักศึกษาควรมีการน าเสนอที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมของ
นิสิตนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการได้ 

นายธีระ ภิรมย์พงษ์ ประธานสภานักศึกษา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ประเด็นที่กรรมการ 
ได้เสนอแนะมาจะน าไปเป็นแนวทางการพัฒนางานต่อไป เช่น การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ
ด้านดนตรีได้แสดงงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประสบการณ์และสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยสู่ภายนอกได้ ในส่วนของสภานิสิตนักศึกษามีโครงการรณรงค์เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาภาค
พิเศษให้สุภาพเรียบร้อยมากขึ้น 

นายศุภกิจ อาจวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า องค์การบริหารนิสิตได้ด าเนินการเรื่องการแต่งกาย
ของนิสิตโดยทางอ้อมคือเวลาจัดกิจกรรมมีกฎระเบียบให้นิสิตสวมชุดพิธี หากนิสิตไม่ปฏิบัติตามจะไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ เป็นการควบคุมให้นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ด าเนินกิจกรรมต่อได้ นอกจากนี้ควร
ก าหนดแนวทางให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการตรวจตรานิสิตให้แต่งกายเรียบร้อยเข้าเรียน และให้รุ่นพ่ีแนะน ารุ่น
น้องต่อไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทางมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
เรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด เนื่องด้วยปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด มีการรณรงค์ 
การก าชับอาจารย์ที่ปรึกษา การสอบให้สอบในตาราง เช่น สอบกลางภาค เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาแต่งกาย
เรียบร้อย และมีอาจารย์บางท่านยังไม่เป็นแบบอย่างที่ด ี



ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า จะมีการจัดท านามบัตรของคณะกรรมการฯ และ 
ขอความอนุเคราะห์กรรมการทุกท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 

  

6.5 การจัดท าเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าเว็บไซต์ของคณะกรรมการฯใน

หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรายชื่อและรูปภาพของกรรมการ ปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.37 น. 
 
 
 
 
 

นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ      ผู้บันทึกการประชุม 
    นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน    พิมพ์รายงานการประชุม 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


