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ประชุมคณะกรรม                 การสภา (ประจํา) สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ครั้งท่ี  1  วันพฤหัสบดีท่ี  26  กรกฎาคม  2555 

เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชมุชั้น  9  อาคาร  11 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.อาจารย์สายัณ  พุทธลา , 2.อาจารย์สุรศักด์ิ  เครือหงส์ , 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรียา  แพ่งสภา , 4.นายสมบัติ  ปรีชาชาญ
พานิช , 5.นายจกัรนิศิต  พานิชสวัสด์ิ , 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณชิยานันต์ , 7.อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง , 8.นางสาว
วรรณดี  อัศวศิลปะกุล , 9.นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว , 10.นางสาวอัญชลี  โพธยารมย์ , 11.นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู , 12.นาย
สุนทร  ปาละพันธ์ , 13.นายอดิศร  เนียมแก้ว , 14.นายวิเชียร  ทุวิลา , 15.นายกรภัทร์  งอกจันทึก , 16.นายขวัญชัย  ช้าง
เกิด , 17.ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ  เสกนําโชค 
เริ่มประชุมเวลา  14.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา ประธานแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบว่าสํานักบุคคลากรได้ลาออก  1  คน
และรับใหม่ 1 คน  คือคุณกรภัทร์ งอกจันทึก  ซ่ึงอยู่ในระหว่างการทดลองงาน 
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  แนะนําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาด้วย  MV  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ว่าผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  ประจําปี  2553  และ  2554  อยู่ในระดับดีมาก  
ด้วยคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  4.74 
       อาจารย์สายัณ  พุทธลา  กล่าวแสดงความยินดีกับคุณสมบัติ  ปรีชาชาญพานิช  ในการจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปี  2555 
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  สรุปงบประมาณประจําปี  2554  ท่ีสํานักกิจการนิสตินักศึกษาได้รับแจ้งให้
คณะกรรมการได้รับทราบตามงบประมาณดังนี้ 

สรุปงบประมาณ ประจําปี 2555 
สํานักกิจการนิสตินักศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา ,งบ กศ.บพ. และงบแผ่นดิน ประจําปี 2555 และ

จัดสรรจํานวนเงนิให้กับหน่วยงานภายในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 

หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน คงเหลือ หมายเหต ุ

สํานักกิจฯ บกศ 1,198,520 103,000 485,520 610,000   1,198,520  
 กศ.บพ. 176,000 30,000 56,000 90,000   176,000  
 งบแผน่ดิน 1,830,000     1,830,000 1,830,000 นิสิตพิเศษ, 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

 บกศ. (สนก.) 6,050,000 500,000 1,550,000 4,000,000   6,050,000 งบพัฒนากีฬา 

งานอนามัย บกศ 505,000 291,000 33,000 181,000   505,000  
 กศ.บพ. 124,000 70,400 - 53,600   124,000  
 งบแผน่ดิน         

ศูนย์เวชฯ บกศ 196,480 40,000 70,000 86,480   196,480  
 กศ.บพ.         
 งบแผน่ดิน         

รวม  10,080,000  

 
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  แจ้งงบประมาณฝาก-ถอนคืน  ซ่ึงจะเก็บจากนิสิตในการแรกเข้าคนละ  
1,200  บาท  โดยส่งมอบให้กับคณะ  คณะละ  400  บาท  ยอดปีการศึกษา  2555  เป็นเงินท้ังสิ้น  14,000,000  บาท  
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  แจ้งงบประมาณเงินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  หัวละ  150  บาท/ 1 ภาคเรียน  
ในการใช้เงินองค์การบริหารนิสิต  สภานิสิต  สโมสรนิสิต  เป็นผู้ควบคุมการใช้เงิน  สํานักกิจการนิสตินักศึกษา  เป็นผู้ดูแลการ
ใช้เงิน  ส่วนท่ีเหลือแต่ละปีสํานักกิจการนิสิตนักศกึษาจะนําเข้าเป็นเงินคงคลงั 
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      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวันอาทิตย์ท่ี  29  กรกฎาคม  2555  สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา  นํานักศึกษาเข้าร่วมถวายเทียนจํานําพรรษา  ณ  วัดศรีสุริยวงศ์  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ขออนุญาตคณะกรรมการในการประชุมภาคเรียนละ  2  คร้ัง   
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าได้มีการจัดประชุมเครือข่ายร้านเหล้ารอบ
มหาวิทยาลัย  โดยร่วมมือกับสํานักงานเขตธนบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , กรมสรรพสามิต , สํานักงานอนามัยกรุงเทพ , 
สน.บุปผาราม , สน บางย่ีเรือ , ชุมชนวัดประดิษฐ์ , ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพ่ือหามาตราการใน
การควบคุมดูแลร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
      ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
      ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 
      คุณจักรนิศิต  พานิชสวัสด์ิ  ภารกิจของสํานักกิจการนิสิตนักศกึษา  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และให้คําแนะนําองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา  ให้คิดว่า  มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านท่ีให้ช่วยกันคิดช่วยกันดูแลรุ่น
น้อง  เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมได้สอดคล้องกับกิจกรรมและขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานท่ีช่วยเหลือกันร่วมมือทํากิจกรรมต่าง 
ๆ ร่วมกับนิสิต ซ่ึงผลการดําเนินงานเป็นตัวบ่งบอกถึงความมุ่งม่ันในการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี 
      ผศ.อรียา  แพ่งสภา  กล่าวว่า  นิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาปีการศกึษาน้ี  แต่งตัวเรียบร้อยมากข้ึนมากกว่า
เม่ือก่อน  รวมถึงร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยลดลงแต่ไปเปิดร้านเพิ่มบริเวณด้านหลังห้างบิ๊กซี  ส่วนเรื่องทุนการศึกษาน้ัน มี
นิสิตท่ีมีความสนใจสมัครสัมภาษณ์ทุนการศึกษาให้เปล่าเป็นจํานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นนิสิตท่ีมาจากคณะครุศาสตร์ ส่วน
คณะอื่นมีจนวนไม่มากเท่าท่ีควร 
      คุณสมบัติ  ปรีชาชาญพานิช  กล่าวว่า ยินดีกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีมีบุคลากรท่ีเป็นทีม
ทํางานท่ีแข็งแกร่งและมีจิตใจในการอุทิศการทํางาน  และแนะให้มีการทําชมรมศิษย์เก่าต่างประเทศโดยยกตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝากในเร่ือง  ภัยพิบัติจากท่ีผ่านมาเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและเตรียมการในการมือและการ
มีจิตอาสาของบุคคลากรท่ีมิได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  เช่น  ชมรมวิทยุสมัครเล่น  ชมรมจักรยาน  จิตอาสารอบตัวเรามีให้
เข้าร่วมมากมาย  เช่น  กลุ่มชัยพัฒนา  ศูนยเวชศาสตร์ป้องกัน  ชมรมตะวันย้ิม  ในการเตรียมเรียนรู้และป้องกันเหตุการณ์ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเรา  ปีนี้เป็นปีสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาไปอย่างมากจากเมื่อ  
20  ปีก่อนรวมถึงการให้โอกาสในการเปิดโลกทัศน์กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เดินทางสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีของ
แต่ละประเทศ  เพ่ือนํามาปรับปรุงใช้กับมหาวิทยาลัย 
      อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ชี้แจงให้คณะกรรมการทราบถึงการทําจิตอาสาของมหาวิทยาลัย  โดยแจ้ง
ผลการตรวจ  สมศ.  ได้ระดับดีมาก 
      คุณวรรณดี  อัศวศิลปกุล  กล่าวว่า  ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนกัศึกษา  เป็นผู้บริหารใหม่ไฟแรง
มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา  ทําให้คณะกรรมการในการตรวจ  สมศ.  ได้รับทราบว่านิสิตรักมหาวิทยาลัยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี  รุ่นน้อง  ทําให้เกิดความอบอุ่นในการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  โดยชื่นชม
กิจกรรมในการทํางานและทีมงานและองค์การบริหารนิสิต  โดยการคัดเลือกจากสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาซ่ึงแต่ละคนพร้อม
ท่ีจะเรียนรู้และมีคุณภาพทุกคน  แต่ควรจะมีการประเมินผลจากการทํางานระหว่างเรียนได้อะไรบ้างและนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างไรบ้าง  หลายหน่วยงานยินดีสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาอีกจํานวนมาก 
      ผศ.ชลิต  วณิชยานันต์  กล่าวว่า  ดีใจและได้ดูการทํางานของสํานักกิจการนิสตินักศึกษารวมถึง
องค์การบริหารนิสิตนักศึกษามาโดยตลอด ข้อเสนอ  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาทํางานเป็นทีม  แทนกันได้ทุกงานพร้อมท้ัง
ยินดีช่วยสนับสนุนการทํางานของสํานักกิจการนิสตินักศึกษาตลอดเวลา 
      การสื่อสารในปัจจุบันทําให้ข้อมูลถึงมหาวิทยาลัยมากกว่าเม่ือก่อน  มหาวิทยาลัยต้องหาวิธี
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาใช้ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงปัจจุบันนิสิตนักศึกษาสนใจความบันเทิง
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มากกว่าการเรียนรู้ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนอีกประการหนึ่งคือขณะนี้มหาวิทยาลัยมีระบบ MIS เข้ามาบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงนิสิตนักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างอิสระ ปรากฏว่ามีนิสิตท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ในการแฮ๊กเกอร์ข้อมูลต่าง ๆ โดยขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะถ้ามีการกระทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมบ่อยคร้ังจะทําการ
ตัดสิทธ์ิของนิสิตนักศึกษาดังกล่าว 
      การทํางานของสํานักกิจการนสิิตนักศึกษา  รวมถึงองค์การบริหารนสิิตนักศึกษามีการทํางานเป็นทีมท่ีดี
ข้ึนมาก  รวมถึงนิสิตนักศึกษามีการทํากิจกรรมด้านจิตอาสาอยู่  โดยมุ่งเน้นไปในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  แล้วจึงค่อยขยับ
ขยายไปสู่ชุมชนใหญ่ 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว  ผู้บันทึกการประชุม 
อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
  
 


