รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 16/2555
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์ส ายัณ พุ ท ธลา, นางสาวชื่ นชี วิ น พลายบัว , นางสาวอัญ ชลี โพธยารมย์, นางสาวนัท ธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร
ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก,
นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 10.15 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การดําเนินงานหลังการปรับเปลีย่ นอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การดําเนินงานหลังการปรับเปลี่ยนอธิการบดี โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ท่านอธิ กาบดีคน
เดิมได้นดั ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินงานการเรี ยนร่ วมต่างประเทศเข้าพบ เพื่อชี้แจงการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ซึ่ งหลังจากนี้ท่านจะหมดวาระลงอย่างเป็ นทางการ และในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ท่านอธิ การบดีคนใหม่จะเข้า
มารักษาการแทน และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ท่านอธิ การบดีจะนัดประชุมผูบ้ ริ หารหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบาย
ใหม่ และการหมดวาระของผูอ้ าํ นวยการสํานักใหม่ 5 สํานัก จะหมดวาระลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 การลงนามเอกสารต่าง ๆ ถ้า
ยังไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาแทนจะทําการลงนามเอกสารให้ก่อน
1.2 การจัดโครงการรณรงค์ ไม่ สูบบุหรี่ในสถานศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในสถานศึกษา โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็ นต้นไป
โดยว่าที่ร้อยโทบัญญัติจะต้องปรึ กษากับอ.พรธิ ภา เรื่ องงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการ และให้นโยบายในการจัดทําขบวน
เพื่อประชาสัมพันธ์ 1 วัน 2 เวลา คื อ เวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. โดยให้นิสิตนักศึ กษา และบุคลากรได้รับทราบเกี่ ยวกับ
โครงการก่อน
1.3 การจัดโครงการรณรงค์ เรื่องการแต่ งกาย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นายวิเชียร คิดรู ปแบบการรณรงค์เรื่ องกายแต่งกายของนิสิตนักศึกษา โดย
อาจจะดูแบบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตก็ได้ โดยจะนําภาพการแต่งกายของนิ สิตไปติดประชาสัมพันธ์ยงั ประตูลิฟต์ตาม
อาคารเรี ยนร่ วมก่อน 4 อาคาร คือ อาคาร 1, อาคาร 7, อาคาร 6 และอาคาร 27
1.4 การอนุมตั ปิ ริญญาดุษฎีกติ ติมศักดิ์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การได้รับการอนุ มตั ิปริ ญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว คือ ประเทศพม่า โดยการ
มอบปริ ญญาบัตรนั้นอาจจะเดินทางไปทําพิธีมอบที่ประเทศพม่า
1.5 การหมดสั ญญาของร้ านอาหารในฟู้ ดเซ็นเตอร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การหมดสัญญาของร้านอาคารในฟู้ ดเซนเตอร์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา แต่ดว้ ย
เหตุผลต่าง ๆ ทําให้คณะกรรมการได้ให้ร้านอาหารต่าง ๆ จําหน่ายอาหารต่อแต่ไม่เก็บค่าเช่าที่ในการขาย 1 เดือน
1.6 การสรุ ปยอดนักศึกษาที่เดินทางเรียนร่ วมประเทศเพือ่ นบ้ าน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสรุ ปการเรี ยนร่ วมของนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มีปัญหาบ้างในบางประเทศ แต่ส่วน
ใหญ่ นัก ศึ กษาพอใจและอยากให้เ วลาในการเรี ยนร่ ว มเพิ่มขึ้ น ซึ่ ง ยัง เหลื อ เพี ย งประเทศเดี ยวที่ ยงั ไม่ เ ดิ นทางกลับ คื อ ประเทศ
อินโดนีเซี ย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 15/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การสรุ ปผลการส่ งนักกีฬาเข้ าร่ วมแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การสรุ ปผลการส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก โดยมีประเภท
กีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก จํานวน 1 ประเภท 4 รายการ คือ เปตองหญิงเดี่ยว มือ 1, เปตองหญิงเดี่ยว มือ 2 , เปตองประเภททีม 2 คน
หญิง และ เปตองประเภทคู่ผสม ส่ วนการส่ งเอกสารของรอบมหกรรมเรี ยบร้อยแล้วมีนกั กีฬาที่มีปัญหาประเภทเดียว คือ กีฬาประเภท
ฮ๊อกกี้ โครงการการขออนุมตั ิงบประมาณส่ วนของกีฬาท่านอธิ การได้อนุมตั ิเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เหลือนํายอดงบประมาณเข้าสู่ ระบบ
และส่ วนของการโอนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาได้ดาํ เนินการอยูใ่ นช่วงนี้
5.2 การนํานักศึกษาเข้ ารับทุน
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 จะนํานักศึกษา จํานวน 3 คน เข้ารับทุนการศึกษา ของท่าน
พลเรื อเอก สงัด ชลออยู่ ณ โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ต และได้มีการนัดนิ สิตช่วยงาน “โครงการช่วยเหลือนิ สิตให้มีงานทําระหว่างเรี ยน”
เข้าประชุม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น.
5.3 การตรวจรับรถยนต์ ใช้ ในราชการ
นายฐิ ติวจั น์ แจ้งเรื่ อง การชําระเงินค่ารถยนต์ใช้ในราชการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการเบิกพัสดุ
และเลขครุ ภณั ฑ์จากงานพัสดุกลาง ส่ วนการขอใช้รถให้ลงเล่มและลงเลขไมค์ให้เรี ยบร้อยทุกครั้ง
5.3 การกําหนดเซ็นต์ แบบยืนยัน กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2/2555
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การกําหนดเซ็นต์แบบยืนยัน กยศ.และกรอ. ภาคเรี ยนที่ 2/2555 สําหรับนิ สิตที่ขอกูก้ ยศ.
และกรอ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน – วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม สุ ริยะ 1
อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
5.4 การนัดตรวจสุ ขภาพประจําปี ของคณาจารย์ และบุคลากร
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การนัดตรวจสุ ขภาพประจําปี สําหรับคณาจารย์ และบุคลากร ในวันที่ 12 , 14 และวันที่
17 ธันวาคม 2555
5.5 การดําเนินงานงบประมาณประจําหน่ วยงาน
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การดําเนิ นงานงบประมาณประจําหน่วยงาน ซึ่ งขณะนี้ ได้จดั ส่ งการจัดสรรงบประมาณ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้กบั กองนโยบายและแผนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เหลือเพียงการอนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการนํายอดเงินเข้าสู่ ระบบ โดย
ในระยะแรกจะต้องนําเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าสู่ ระบบก่อน จํานวน 70 % ก่อน ส่ วนที่เหลือ 30 % นั้น รอนําเข้าในไตรมาสสุ ดท้าย
ซึ่ งมีระยะเวลาในการใช้งบประมาณจํานวนน้อยและใกล้หมดเวลา
5.6 การประชุ มประกันคุณภาพ เรื่องการจัดทําคู่มอื แนวปฏิบตั ฯิ
นางสาวชื่นชี วิน แจ้งเรื่ อง การประชุมประกันคุณภาพ เรื่ องการจัดทําคู่มือแนวการปฏิบตั ิฯ ของสาขาวิชา โดย
การสื บเนื่องจากที่ไปประชุมที่ จ. นครนายก โดย รศ.ดร.บังอร ได้จดั ให้หน่วยงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้เป็ นวิทยากรบรรยายเพื่อลงสู่ สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่ งจะมีการเรี ยกทีมวิทยากรประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง

5.7 การจัดทําป้ ายประชาสั มพันธ์ รณรงค์ การงดสู บบุหรี่
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การจัดทําป้ ายการงดสู บบุหรี่ เพิ่มเติมที่ประตูดา้ นหลังมหาวิทยาลัย และป้ ายจราจร
และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 จะมีการจัดกิจกรรมโรคเอดส์โลก ณ อาคาร 1 ชั้น 1 และในวันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม
2555 จะมีกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยมีการจัดนักศึกษาเพื่อเข้าร่ วมรับเสด็จฯ ด้วย
5.8 การแจกเสื้อกีฬา
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การแจกเสื้ อ โดยจะเริ่ มแจกในวันที่ 25 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2555 ซึ่ งจะแบ่งเป็ น วัน
อังคาร – วันพุธ เวลา 11.00 – 13.00 น. และ เวลา 16.30 – 18.00 น. , วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น.
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.20 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

