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ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาว
อญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร        
ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.15 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 เพือ่จ้างพนักงานมหาวทิยาลยั “อตัราใหม่” 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง กองนโยบายและแผน ไดรั้บร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 เร่ืองของการจา้งพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีคาดว่าจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,122,500 
บาท เพ่ือจดัสรรใหจ้ดัจา้งอตัราใหม่ จาํนวน 96 อตัรา แบ่งเป็น 

 - ทดแทนเกษียณ  9  อตัรา :  สายสอน 4  อตัรา, สายสนบัสนุน  5  อตัรา 
 - ตามมติ ครม.  87  อตัรา :  สายสอน 74  อตัรา,  สายสนบัสนุน  13  อตัรา ซ่ึงอตัราดงักล่าวยงัมิไดป้ระกาศใน

พระราชกิจจานุเบกษา หากเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ทางกองนโยบายและแผนจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง 
1.2  การขอลาออกจากตาํแหน่งรองผู้อาํนวยการสํานักโรงเรียนสาธิต 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การขอลาออกจากตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสํานกัโรงเรียนสาธิต คือ อาจารยว์ิมลกัษณ์  

ได้หมดวาระลงจากหัวหน้าโปรแกรมปฐมวัย จึงได้ขอลาออกจากตําแหน่งรองผู ้อ ํานวยการสํานักโรงเรียนสาธิตและ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั โดยสํานกัโรงเรียนสาธิตไดท้าํการแต่งตั้งให้อาจารยย์ุวรัตน์ ให้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการศูนย์
การศึกษาปฐมวยั และรองผูอ้าํนวยการสาํนกัโรงเรียนสาธิตแทน   

1.3  การรายงานการดาํเนินงาน “โครงการช่วยเหลอืนิสิตให้มงีานทําระหว่างเรียน” 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การรายงานการดาํเนินงาน “โครงการช่วยเหลือนิสิตให้มีงานทาํระหว่างเรียน” สําหรับ

นิสิตใหมี้โอกาสไดฝึ้กประสบการณ์ในการทาํงาน ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ โดยโครงการ
จะเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2555 จากโครงการดงักล่าวมีนิสิตท่ีมีความสนใจสมคัรและผ่านการสัมภาษณ์ จาํนวน 
29 คน และไดจ้ดัลงตามหน่วยงานต่าง ๆ จาํนวน 14 หน่วยงาน 

1.4  การจ่ายเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งผู้เกษยีณอายุราชการ 
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งของ รศ.ประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์ ตามท่ี

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ไดท้าํการขอจา้ง เพ่ือปฏิบติังานสอนและเป็นศกัยภาพของสาขาวิชา โดยใช้
งบประมาณ บาํรุงการศึกษาปี 2555 ของสาขาวิชา แต่เน่ืองจากในปี 2555 ทางสาขาวิชามิไดต้ั้งงบประมาณรองรับในส่วนน้ีไว ้
สาขาวิชาจึงขออนุมติัจ่ายเงินค่าจา้ง รศ.ประสิทธ์ิ เฉพาะในส่วนของเงินเดือน ในอตัรา  14,720 บาท ส่วนเงินประจาํตาํแหน่ง 
จาํนวน 9,900 บาท สาขาขอเบิกจากเงินงบประมาณในส่วนของบณัฑิตวิทยาลยั   

1.5  การเพิม่เงนิเดอืน จาํนวน 15,000 บาท/เดอืน สําหรับข้าราชการและบุคลากร 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การเพ่ิมเงินเดือนสําหรับขา้ราชการ จาํนวน 15,000 บาท/เดือน นั้น ซ่ึงจะเร่ิมในเดือน

มกราคม 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึงขณะน้ียงัอยูใ่นการพิจารณาของท่ีประชุม โดยผูท่ี้จา้งโดยงบประมาณแผน่ดินจะข้ึนใหต้ามปกติ ส่วน
ผูท่ี้จา้งดว้ยงบบาํรุงการศึกษากจ็ะดาํเนินการข้ึนเงินเดือนใหเ้หมือนกนั และอยูใ่นความดูแลของมหาวิทยาลยั  

 
 



1.6  การประชุมพนักงานมหาวทิยาลยั 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯ จะจดัใหมี้การประชุมพนกังานมหาวิทยาลยั จาํนวน 400 คน ระหว่างวนัท่ี 

21 – 23 มกราคม 2555 ณ จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงในช่วงวนัดงักล่าวมีการจดัการแข่งขนักีฬาภายในและการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั
ดว้ย ทาํใหต้อ้งจดัสรรบุคลากรเพ่ือดาํเนินงานกิจกรรม โดยอาจเดินทางเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ในวนัท่ี 22 – 23 มกราคม 2555 ซ่ึง 
จะพิจารณาอีกคร้ังในท่ีประชุมของสาํนกัฯ ต่อไป 

1.7  โครงการเรียนร่วมประเทศเพือ่นบ้าน คร้ังที่ 3  
 ประธานฯ แจง้เร่ือง โครงการเรียนร่วมประเทศเพ่ือนบา้นกลุ่มท่ี 1  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โดยผูบ้ริหารท่ี

เดินทางไปส่งนิสิตไดเ้ล่าถึงบรรยากาศต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็น และกลุ่มท่ี 2 จะเดินทางไปในวนัท่ี 22 มกราคม 2555 โดยมีนายอดิศร 
และนายขวญัชยั ร่วมเดินทางไปเพ่ือดูแลนิสิตดว้ย ซ่ึงประธานฯ ไดแ้จง้เร่ืองการจะจดัทาํโครงการศึกษาดูงานและอบรมนิสิต
ตวัแทนสาขาวิชา จาํนวน 70 คน ณ จงัหวดัอุดรธานีและขา้มไปท่ีเวียงจนัทร์ประเทศลาว โดยจะตอ้งนาํเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
อีกคร้ังหน่ึง  

1.8   การสรุปผลการดาํเนินงาน การเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย 
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง การสรุปผลการเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ โครงการมหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  ซ่ึงสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้จัดส่งเข้าประกวดและได้รับรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศหลายรางวลั เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลยัเป็นอยา่งมาก 

1.9 การจดังานเลีย้งปีใหม่ของมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การจดังานเล้ียงปีใหม่ของมหาวิทยาลยั โดยจะจดัในวนัท่ี 20 มกราคม 2555 อาหาร

รับผดิชอบหน่วยงานละ 1 ซุม้ จาํนวน 3,000 บาทหรือมากกวา่นั้นกไ็ด ้
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 24/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ขอ้ 5.3 การตรวจสุขภาพขา้ราชการและบุคลากร ในวนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2555 จากเวลา 07.00 – 10.00 น. เป็น เวลา 07.30 – 10.30 น. 

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ข้อ 1.6 การจดัเลีย้งปีใหม่ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัเล้ียงปีใหม่ของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึงจะจดัเล้ียงยอ้นหลงัใหก้บัรอง

อธิการบดี และบุคลากรท่ีติดราชการ โดยประธานฯ จะทาํการสอบถามวนัและเวลาท่ีแน่นอนจากรองอธิการบดี เพ่ือนดัวนัท่ี
เหมาะสมอีกคร้ัง 

3.2 ข้อ 3.1 การจดักจิกรรมงานวนัพริาลยั สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประธานฯ มอบหมายใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิสรุปท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการจดักิจกรรมงานวนัพิราลยั โดย

อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เก่ียวกบัการจดัตั้งเวทีท่ีจะใชใ้นการแสดงหนา้ประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงยงัไม่สามารถกาํหนดไดว้า่จะหนัหนา้เวทีไป
ทางใด ซ่ึงจะมีการประชุมอีกคร้ัง สาํนกักิจการนิสตนกัศึกษามีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัตารางการแสดงบนเวที ซ่ึงหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีจะส่งการแสดงจะตอ้งมาส่งท่ีสาํนกัฯ ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2555 เพ่ือรวบรวมใหน้ายวิเชียรจดัลงตาราง โดยท่านอธิการบดี
ไดเ้สนอใหท้างสาํนกัโรงเรียนสาธิตส่งชุดการแสดงดว้ย นายวิเชียร เสริมในส่วนของวนัท่ี 18 มกราคม 2555 จะมีการจดั
นิทรรศการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. และในเวลา 16.30 น. จะเป็นการแสดงของสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงจะทาํการนดั
ประชุมอีกคร้ัง ส่วนในวนัท่ี 19 มกราคม 2555 อาจารยก์ลอยใจไดส่้งการแสดงละครชาตรีโดยจะทาํการแสดงในช่วงก่อนเวลา 
12.00 น.  และตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. จะเป็นการประกวดร้องเพลงซ่ึงการประกวดดงักล่าวเป็นการเปิดโอกาสใหก้บั
บุคคลภายนอกเขา้มาสมคัรดว้ย และตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นตน้ไปจะเป็นการแสดงละครนอก ซ่ึงประธานฯ ไดเ้ชิญชวนให้
บุคลากรเขา้ร่วมชมการแสดงดงักล่าวดว้ย การน้ีประธานฯ ไดส้อบถามขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัแถววางพวงมาลาในช่วงเชา้
ของวนัท่ี 19 มกราคม 2555 ดว้ย ซ่ึงท่ีประชุมไดเ้สนอเปล่ียนสถานท่ีในการจดัตั้งขบวนเป็นหนา้อาคาร 27 และประกอบดว้ย พวง
มาลาของศูนย ์สาํนกั สโมสร ส่วนของสาขาวิชานั้นใหจ้ดัวางไดเ้ลย เน่ืองจากมีสาขาวิชาและนิสิตเป็นจาํนวนมาก จึงขอตวัแทน



นิสิตแต่ละคณะ ๆ ละ 300 คน ส่วนเร่ืองการเช็คกิจกรรมนิสิตมอบหมายใหอ้งคก์ารนาํไปประสานงานต่อวา่จะดาํเนินการอยา่งไร
ใหนิ้สิตสามารถเช็คกิจกรรมไดท้ัว่ถึงกนั 

3.3 ข้อ 3.2 การจดัทําเส้ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้ายอดิศรจดัทาํเพ่ิม 130 ตวั โดยใหเ้ป็นสีม่วง เพ่ือใชส้าํหรับงานเดินเพ่ือ

สุขภาพและงานกีฬาภายใน โดยใชเ้งินกิจกรรมนิสิตในการจดัทาํ ประธานฯ เสริมเร่ืองงานเดินเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงในปี 2555 น้ีไม่ได้
จาํหน่ายบตัร ซ่ึงไดท้าํการขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนของรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยหน่วยงานท่ีได้
ใหก้ารสนบัสนุนมาแลว้ ไดแ้ก่ ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็ฯ ร้านปุณวีร์ ดคุณสมคิด  ก่ิมบางยาง , คุณจุมพฏ  และ
ตุก๊ตาจากงานราตรีบณัฑิต จาํนวนหน่ึง ส่วนสถานท่ีในการจดังาน จดัท่ีมหาวิทยาลยัเหมือนเดิม เพ่ิมรถเคร่ืองเสียง พร้อมติดต่อ
ตาํรวจจราจรเพ่ือกั้นรถ โดยจะเร่ิมเดินตั้งแต่เวลา 06.00 น.  

3.4 ข้อ 5.2 ระบบ MIS  
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การดาํเนินการของระบบ โดยขณะน้ีบริษทัจะทาํการ Run ระบบการทาํงานทั้งหมด

โดยเร่ิมจากสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามดว้ยงานคลงั และสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึงอาจจะมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตบา้ง ใหท้ราบโดยทัว่กนัวา่กาํลงั TEST ระบบการทาํงานอยู ่และอีกเร่ือง คือการจดัการแข่งขนักีฬาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ระหวา่งวนัท่ี 23 – 25 มกราคม 2555  

3.5 ข้อ 5.3 การเซ็นสัญญากู้ยมื 
นายอดิศร แจง้เร่ือง ไดท้าํการยนืยนัในระบบกองทุนเพ่ือโอนเงินค่าครองชีพสาํหรับนิสิตท่ีต่อสญัญา ของภาค

เรียนท่ี 2/2554 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยนิสิตจะรับเงินทุกวนัท่ี 29 ของทุกเดือน 
3.6 ข้อ 5.5  การอบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การส่งช่ือนางสาวณฐัวรรณ์ เขา้ร่วมเป็นผูอ้บรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และไดส้อบถามกบันางพรรณีเก่ียวกบักรณีท่ีมีท่ีวา่งใหรี้บแจง้ เพ่ือเพ่ิมเติมบุคลากรในการเขา้ร่วมอบรม 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ไม่ม ี
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  

5.1 การถูกตดังบประมาณแผ่นดนิของเงนิกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การถูกตดังบประมาณแผ่นดินเก่ียวกบัเงินกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาให้ลดลง และ

กาํลงัอยูใ่นท่ีประชุมสภาขณะน้ี โดยใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 
5.2 การจดัทําแผนงบประมาณการดาํเนินงานด้านกฬีา 

นายสุนทร แจง้เร่ือง การจดัทาํแผนการจดัตั้งงบประมาณดาํเนินการดา้นกีฬา ซ่ึงจากท่ีไดป้ระสานงานกบั
ผูช่้วยอธิการบดี ยงัพิจารณากันอยู่ว่าจะทาํเป็นโครงการหรือทาํเป็นแผนคาํขอตั้ งงบประมาณ เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมให้สภา
มหาวิทยาลยัอนุมติั 

5.3 การประกาศรายช่ือนิสิตกู้ยมืเงนิทุนเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การติดประกาศรายช่ือนิสิตท่ีอนุมติัการกูย้มืเพ่ือใหน้าํใบเสร็จค่าเทอมมายืน่ ตั้งแต่วนัท่ี 9 

– 17 มกราคม 2555 โดยมียอดนิสิตท่ีอนุมติั ประมาณ 2,100 กว่าคน และจะตอ้งทาํการโอนเงินให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 20 
มกราคม 2555 เน่ืองจากจะตอ้งเดินทางไปดูแลนิสิตท่ีจะเดินทางไปเรียนร่วมกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

5.4 การรับบริการนิสิตในด้านการรักษาพยาบาล 
นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การรับบริการดา้นการรักษาพยาบาลของนิสิตอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงน้ีอากาศ

เปล่ียนแปลงบ่อยทาํใหนิ้สิตไม่สบายมากข้ึน  
5.5 การส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ และการแจ้งครุภณัฑ์ที่ชํารุด 

นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การจดัส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ให้กบัมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และได้
แจง้เก่ียวกบัการชาํรุดของเคร่ืองปรับอากาศ จาํนวน 1 เคร่ือง และไฟทางบริเวณดา้นหน้าห้องสํานกังานท่ีไม่สามารถใชง้านได้
หลายหลอด และไดข้อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งดาํเนินการแจง้ช่างเพ่ือทาํการซ่อมบาํรุงดว้ย 

 



5.6 การเร่ิมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวชิาทหาร 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การเร่ิมฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวิชาทหาร โดยผลดัแรก เร่ิมวนัท่ี 9 มกราคม 

2555 มีนกัศึกษาวิชาทหารปี 3 หญิง รวม 5 นาย ฝึกทั้งส้ินเป็นเวลา 6 วนั ซ่ึงจากเดิมฝึก 5 วนั 
5.7  การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 

นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2555 ตั้งแต่
เวลา 15.30 น. ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 

5.8 การเปิดรับสมคัรผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารรอบสุดท้าย 
นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การเปิดรับสมคัรผอ่นผนัการเกณฑท์หารรอบสุดทา้ย โดยเร่ิมรับส่งเอกสารการขอผอ่น

ผนั ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม – วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยจะยดึกาํหนดการส่งเอกสารตามระบบของสาํนกัฯเป็นหลกั 
5.9 การรับเส้ือกฬีาของนิสิตนักศึกษา 

นายวิเชียร แจง้เร่ือง การหยดุจ่ายเส้ือสาํหรับนิสิตแลว้ ส่วนของนกัศึกษานั้นจะนาํลงไปจ่ายใหบ้ริเวณชั้น 1 วนั
อาทิตย ์ซ่ึงท่ีประชุมลงมติใหจ้าํหน่ายไดแ้ลว้ โดยใหน้ายวิเชียรเป็นผูดู้แลเกบ็ค่าเส้ือท่ีจาํหน่ายได ้

5.10 การซ่อมบาํรุงครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การประชุมของผูบ้ริหารสาํนกัฯ เก่ียวกบัการซ่อมบาํรุงครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง โดย

การจดัตั้งงบประมาณและใชเ้งินงบประมาณเงินกิจกรรมคงคลงันิสิต เพ่ือจดัการซ่อมบาํรุงหอ้งทาํงานขององคก์ารและสโมสรต่าง 
ๆ ให้เหมาะสมและเหมาะกบัการดาํเนินงานกิจกรรม โดยมอบหมายให้นางสาวนทัธีประสานงานกบังานพสัดุในการทาํเอกสาร
เพ่ือทาํการขออนุมติัจดัซ่อม 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
ประชุมคร้ังต่อไป  วนัที่ 9 มกราคม 2555 
เลกิประชุมเวลา 10.40 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


