
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่16/2555 

วนัองัคารที ่20 พฤศจิกายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบัว,  นางสาวอญัชลี โพธยารมย ,์ นางสาวนัทธี เฟ่ืองฟู, นายสุนทร             
ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก,  
นายฐิติวจัน ์ ก่ิงแกว้เจริญรัตน ์
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  10.15 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การดาํเนินงานหลงัการปรับเปลีย่นอธิการบด ี
        ประธานฯ แจง้เร่ือง การดาํเนินงานหลงัการปรับเปล่ียนอธิการบดี โดยเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 ท่านอธิกาบดีคน

เดิมไดน้ดัประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั และคณะกรรมการดาํเนินงานการเรียนร่วมต่างประเทศเขา้พบ เพ่ือช้ีแจงการ
ดาํเนินงานต่าง ๆ ซ่ึงหลงัจากน้ีท่านจะหมดวาระลงอยา่งเป็นทางการ  และในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ท่านอธิการบดีคนใหม่จะเขา้
มารักษาการแทน และในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 ท่านอธิการบดีจะนดัประชุมผูบ้ริหารหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือปรับเปล่ียนนโยบาย
ใหม่ และการหมดวาระของผูอ้าํนวยการสาํนกัใหม่ 5 สาํนกั จะหมดวาระลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 การลงนามเอกสารต่าง ๆ ถา้
ยงัไม่มีบุคคลใดท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมาแทนจะทาํการลงนามเอกสารใหก่้อน 

1.2 การจดัโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัโครงการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในสถานศึกษา โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์หนา้เป็นตน้ไป 

โดยวา่ท่ีร้อยโทบญัญติัจะตอ้งปรึกษากบัอ.พรธิภา เร่ืองงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการดาํเนินการ และใหน้โยบายในการจดัทาํขบวน
เพ่ือประชาสัมพนัธ์ 1 วนั 2 เวลา คือ เวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. โดยให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากรไดรั้บทราบเก่ียวกบั
โครงการก่อน 

1.3 การจดัโครงการรณรงค์เร่ืองการแต่งกาย 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้ายวิเชียร คิดรูปแบบการรณรงคเ์ร่ืองกายแต่งกายของนิสิตนกัศึกษา โดย

อาจจะดูแบบจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตก็ได ้โดยจะนาํภาพการแต่งกายของนิสิตไปติดประชาสัมพนัธ์ยงัประตูลิฟต์ตาม
อาคารเรียนร่วมก่อน 4 อาคาร คือ อาคาร 1, อาคาร 7, อาคาร 6 และอาคาร 27  

1.4 การอนุมตัปิริญญาดุษฎกีติตมิศักดิ์ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การไดรั้บการอนุมติัปริญญาดุษฎีกิตติมศกัด์ิเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คือ ประเทศพม่า โดยการ

มอบปริญญาบตัรนั้นอาจจะเดินทางไปทาํพิธีมอบท่ีประเทศพม่า 
 1.5  การหมดสัญญาของร้านอาหารในฟู้ดเซ็นเตอร์ 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การหมดสัญญาของร้านอาคารในฟู้ ดเซนเตอร์ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 ท่ีผ่านมา แต่ดว้ย
เหตุผลต่าง ๆ ทาํใหค้ณะกรรมการไดใ้หร้้านอาหารต่าง ๆ จาํหน่ายอาหารต่อแต่ไม่เกบ็ค่าเช่าท่ีในการขาย 1 เดือน 

1.6 การสรุปยอดนักศึกษาที่เดนิทางเรียนร่วมประเทศเพือ่นบ้าน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสรุปการเรียนร่วมของนกัศึกษาประเทศเพ่ือนบา้น มีปัญหาบา้งในบางประเทศ แต่ส่วน

ใหญ่นักศึกษาพอใจและอยากให้เวลาในการเรียนร่วมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงยงัเหลือเพียงประเทศเดียวท่ียงัไม่เดินทางกลบั คือ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 



 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 15/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่ม ี
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การสรุปผลการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยั รอบคดัเลอืก 

นายสุนทร แจง้เร่ือง การสรุปผลการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั รอบคดัเลือก โดยมีประเภท
กีฬาท่ีผ่านรอบคดัเลือก จาํนวน 1 ประเภท 4 รายการ คือ เปตองหญิงเด่ียว มือ 1, เปตองหญิงเด่ียว มือ 2 , เปตองประเภททีม 2 คน
หญิง และ เปตองประเภทคู่ผสม ส่วนการส่งเอกสารของรอบมหกรรมเรียบร้อยแลว้มีนกักีฬาท่ีมีปัญหาประเภทเดียว คือ กีฬาประเภท
ฮ๊อกก้ี โครงการการขออนุมติังบประมาณส่วนของกีฬาท่านอธิการไดอ้นุมติัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เหลือนาํยอดงบประมาณเขา้สู่ระบบ 
และส่วนของการโอนกิจกรรมของนิสิตนกัศึกษาไดด้าํเนินการอยูใ่นช่วงน้ี 

5.2 การนํานักศึกษาเข้ารับทุน 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 จะนาํนกัศึกษา จาํนวน 3 คน เขา้รับทุนการศึกษา ของท่าน

พลเรือเอก สงดั ชลออยู ่ ณ โรงเรียนมธัยมสาธิต และไดมี้การนดันิสิตช่วยงาน “โครงการช่วยเหลือนิสิตให้มีงานทาํระหว่างเรียน” 
เขา้ประชุม ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น.  
 5.3  การตรวจรับรถยนต์ใช้ในราชการ 
  นายฐิติวจัน์ แจง้เร่ือง การชาํระเงินค่ารถยนตใ์ชใ้นราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เหลือเพียงขั้นตอนการเบิกพสัดุ 
และเลขครุภณัฑจ์ากงานพสัดุกลาง ส่วนการขอใชร้ถใหล้งเล่มและลงเลขไมคใ์หเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 

5.3 การกาํหนดเซ็นต์แบบยนืยนั กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2/2555  
นายขวญัชยั  แจง้เร่ือง การกาํหนดเซ็นตแ์บบยืนยนั กยศ.และกรอ. ภาคเรียนท่ี 2/2555 สาํหรับนิสิตท่ีขอกูก้ยศ. 

และกรอ. ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน – วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 ณ หอ้งประชุม สุริยะ 1 
อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. 

5.4 การนัดตรวจสุขภาพประจาํปีของคณาจารย์ และบุคลากร 
นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง  การนดัตรวจสุขภาพประจาํปี สาํหรับคณาจารย ์และบุคลากร ในวนัท่ี 12 , 14 และวนัท่ี 

17 ธนัวาคม 2555  
5.5 การดาํเนินงานงบประมาณประจาํหน่วยงาน 

นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง  การดาํเนินงานงบประมาณประจาํหน่วยงาน ซ่ึงขณะน้ีไดจ้ดัส่งการจดัสรรงบประมาณ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานใหก้บักองนโยบายและแผนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เหลือเพียงการอนุมติัใหด้าํเนินการนาํยอดเงินเขา้สู่ระบบ โดย
ในระยะแรกจะตอ้งนาํเงินงบประมาณดงักล่าวเขา้สู่ระบบก่อน จาํนวน 70 % ก่อน ส่วนท่ีเหลือ 30 % นั้น รอนาํเขา้ในไตรมาสสุดทา้ย 
ซ่ึงมีระยะเวลาในการใชง้บประมาณจาํนวนนอ้ยและใกลห้มดเวลา  

5.6 การประชุมประกนัคุณภาพ เร่ืองการจดัทําคู่มอืแนวปฏิบตัฯิ 
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การประชุมประกนัคุณภาพ เร่ืองการจดัทาํคู่มือแนวการปฏิบติัฯ ของสาขาวิชา โดย

การสืบเน่ืองจากท่ีไปประชุมท่ี จ. นครนายก โดย รศ.ดร.บงัอร ไดจ้ดัใหห้น่วยงานสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ป็นวิทยากรบรรยายเพ่ือลงสู่สาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงจะมีการเรียกทีมวิทยากรประชุมกนัอีกคร้ังหน่ึง 

 
 



5.7 การจดัทําป้ายประชาสัมพนัธ์รณรงค์การงดสูบบุหร่ี 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การจดัทาํป้ายการงดสูบบุหร่ีเพ่ิมเติมท่ีประตูดา้นหลงัมหาวิทยาลยั และป้ายจราจร 

และในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 จะมีการจดักิจกรรมโรคเอดส์โลก ณ อาคาร 1 ชั้น 1 และในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน – วนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2555 จะมีกิจกรรมวนัเอดส์โลก ณ ชั้น 4 เดอะมอลล ์งามวงศว์าน โดยมีการจดันกัศึกษาเพ่ือเขา้ร่วมรับเสดจ็ฯ ดว้ย 

5.8 การแจกเส้ือกฬีา 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การแจกเส้ือ โดยจะเร่ิมแจกในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน – 26 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงจะแบ่งเป็น วนั

องัคาร – วนัพธุ เวลา 11.00 – 13.00 น. และ เวลา 16.30 – 18.00 น. , วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น.  
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  

เลกิประชุมเวลา 11.20 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


