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วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  การตรวจประเมนิสาขาวชิาเทคนิกคการแพทย์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การตรวจสาขาวิชาเทคนิคการแพทยโ์ดยสภาเทคนิคการแพทย์
อาจมีข่าวดีซ่ึงตอ้งรอผลการตรวจ โดยผศ.ดร.จนัทร์วิภา ไดเ้สริมวา่ นิสิตจะตอ้งสอบวิชาพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติมจึงจะไดรั้บใบรับรอง 
 1.1  การเดนิทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ใน
วนัท่ี 11 – 12 กันยายน 2554 โดยจะออกเดินทางเวลา 17.00 น. และพกัท่ีโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชรเพ่ือเขา้ศึกษาดูงานในช่วงเชา้และช่วงบ่าย 

1.2 การเรียนร่วมกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง มหาวทิยาลยัมีโครงการเรียนร่วมกบัประเทศเพ่ือนบา้น จาํนวน 12 

ประเทศ โดยหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งคือ สํานักวิเทศสัมพนัธ์ และคณะมนุษยศาสตร์ ซ่ึงถา้มีนิสิตติดต่อเขา้มา
สมคัรใหป้ระสานงานส่งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 

1.2 การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม และกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในรอบสัปดาห์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การเชิญประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัท่ี 15 กนัยายน 
2554 ณ ห้องประชุมสิริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรจัดทาํเอกสารแบบสอบถามเร่ืองการ
เดินทางไปอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัท่ี 8 – 9 ตุลาคม 2554 ณ จงัหวดัเพชรบุรี ส่วนในวนัท่ี 16 กนัยายน 
2554 องคก์ารบริหารนิสิตจะจดัให้มีงานทาํบุญเล้ียงพระ โดยนิมนตเ์จา้อาวาสจากวดัศรีสุริยวงศาวาส จ.ราชบุรี มา
เป็นเกียรติในการทาํบุญคร้ังน้ีดว้ย และในวนัท่ี 16 – 18 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา อาจารยส์ายณั และนายวิเชียร จะนาํนิสิต     
ทูตกิจกรรมและตวัแทนนิสิตจากองคก์ารและสโมสรนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว 
 1.3  การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม บวช ของสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรม ของสํานักศิลปะและวฒันธรรม โครงการบวช
พระ ซ่ึง โปรแกรมละ 1 คน หรือมีความประสงคจ์ะมากกวา่ 1 คนก็ได ้โดยจะมีทุนการศึกษามอบใหจ้าํนวน 5,000 
บาท และกิจกรรม จาํนวน 10 กิจกรรม ผูเ้ป็นบิดามารดาสามารถออกการ์ดเชิญไดต้ามปกติ ณ วดัเครือวลัย ์
 1.3   การสรรหาคณบด ี



  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจดัการ และคณะครุศาสตร์ โดย
จะมีการประชุมและสรรหาในวนัท่ี 8  กนัยายน 2554  ซ่ึงจะมีการประชุมในช่วงบ่ายพร้อมกบัสรรหาคณบดีไป
พร้อมกนัดว้ย 
 1.4  การแสดงมหกรรมลเิกเฉลมิพระเกยีรตแิละรับเสดจ็ฯ 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การยกเลิกการจดัแสดงมหากรรมลิเกเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองจาก
การแสดงดงักล่าวไดย้า้ยไปจดั ณ โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  

1.4  การมอบทุนการศึกษาของสถาบันขงจือ้ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การมอบทุนการศึกษาของสถาบนัขงจ้ือ จาํนวน 12 ทุน โดยไดส่้ง
นิสิตท่ีไดรั้บทุนไปเรียนร่วมท่ีประเทศจีน และมีบุคคลภายนอกไดรั้บเลือกไปเรียนดว้ยจาํนวน 1 ทุน 

1.5  การปรับเปลีย่นเงนิทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การปรับเปล่ียนจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ก.ย.ศ. 
เปล่ียนเป็นกองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผกูพนักบัรายไดใ้นอนาคต หรือ กรอ. ในปีการศึกษา 2555 น้ีเป็นตน้ไป 
ตามแนวทางการดาํเนินการของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา  

1.6 การจัดทาํโครงการอบรมเกีย่วกบัการทะเลาะววิาทของนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเสนอใหจ้ดัทาํโครงการอบรม ซ่ึงเป็นแนวทางโครงการสาํคญั 
ปีงบประมาณ 2555 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหัวขอ้ การพฒันาผูน้าํตามธรรมชาติ  จึงเห็นว่า
ควรพฒันาและอบรมเก่ียวกับเร่ืองการทะเลาะวิวาทของนิสิตนักศึกษา และเชิญวิทยากรทั้ งสถานีตาํรวจและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในโครงการดว้ย โดยไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรเป็นผูเ้ขียนโครงการข้ึน มีจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท
และขอภายในวนัศุกร์ท่ี 9 กนัยายน 2554 น้ี 

1.7   การให้ความช่วยเหลอืค่าครองชีพนิสิตจากการทาํงาน 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การทาํหนังสือบนัทึกขอ้ความเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือค่า
ครองชีพนิสิตจากการทาํงานให้กบันิสิตท่ีช่วยเหลืองานภายในหน่วยงาน โดยอา้งถึงประกาศของมหาวิทยาลยัฯ วา่
ดว้ย การใหค้วามช่วยเหลือค่าครองชีพนิสิตจากการทาํงาน พ.ศ. 2554 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่12/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ข้อ 5.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ส่วนยอ่ยท่ี 3 วนัท่ี 14 กนัยายน 2554  เป็นวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 เร่ืองการประชุมนิสิตกองทุน ชั้นปีท่ี 2 – 5  
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1  การประชุมสมาพนัธ์นิสิต-นักศึกษา คร้ังที ่52 
  นายขวญัชยั แจง้ในท่ีประชุมวา่ในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมสมาพนัธ์นิสิต-นกัศึกษา คร้ังท่ี 52 
ว่ามีความเรียบร้อยดี ในท่ีประชุมได้ลงความเห็นให้นายวีรพลประธานสภานิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บา้นสมเดจ็ฯ เป็นประธานในท่ีประชุม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 35 มหาวิทยาลยั และสรุปการจดัตั้งศูนยก์าร
ประสานงานการประชุมคร้ังต่อไปคร้ังท่ี 53 เป็นมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา จะเป็นศนูยป์ระสานงานคร้ังท่ี 54 ต่อไป 
 3.2  การแสดงมหกรรมลเิกเฉลมิพระเกยีรตแิละรับเสดจ็ฯ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ืองการจดัแถลงข่าว การแสดงลิเกเฉลิมพระเกียรติเพ่ือผูป่้วยท่ียากไร้ 
ในวนัศุกร์ท่ี 2 กนัยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1  

3.3  การทะเลาะววิาทของนิสิต 



  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ มอบหมายให้นายวิเชียรประสานงานกบัอาจารยพิ์เชษฐ์ เร่ืองการจ่ายเงิน
ทดแทนสาํหรับคู่กรณีในเหตุทาํร้ายร่างกาย เน่ืองจากนิสิตท่ีเป็นฝ่ายทาํร้ายร่างกายยงัไม่นาํเงินมายื่นท่ีสาํนกักิจการ
นิสิตนกัศึกษาเลย 
 3.4  สนามแบดมนิตนั 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง สนามแบดมินตนั มาส่งและทาํการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ในวนั
องัคารท่ี 6  กนัยายน 2554 
 3.5  การรับสลปิค่าเทอมของนิสิตกองทุนฯ 
  นายอดิศร แจง้เร่ือง การเปิดรับสลิปค่าเทอมสําหรับนิสิตกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาของเทอม 
1/2554  ตั้งแต่วนัท่ี 13 – 30 กนัยายน 2554 เวน้วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ส่วนการคืนยอดส่วนต่างของนิสิตท่ีไม่ไดม้า
ติดต่อในปี 51 และปี 52 ไดจ้ดัทาํเป็นท่ีเรียบร้อยพร้อมเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ และรองอธิการบดีอีกคร้ัง 
 3.6  การส่งรายช่ือนักกฬีารอบคดัเลอืก 
  นายสุนทร แจง้เร่ืองการจดัส่งรายช่ือนกักีฬา รวมถึงกีฬาฟุตบอลดว้ย ซ่ึงมีปัญหาเลก็นอ้ยในการ
ส่งรายช่ือในส่วนของกีฬาฟุตบอล แต่ไดค้ดัเลือกและส่งไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
 
 
 

วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษา 
  ว่าท่ีร้อยบญัญติั สอบถามเร่ืองการจดังานเกษียณให้กบัอาจารยสุ์ภรณ์ ซ่ึงผูอ้าํนวยการสํานักฯ 
แจง้วา่ ไม่มีการจดังาน เน่ืองจากอาจารยสุ์ภรณ์ไดแ้จง้แลว้วา่จะไม่เขา้ร่วมงานดงักล่าว 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
เลกิประชุม เวลา 10.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 12 กนัยายน 2554 
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