รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 29/2554
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี
โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายวิเชียร ทุวิลา, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสก
นําโชค
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงส์
ติดราชการ
นายอดิศร เนียมแก้ว, นายขวัญชัย ช้างเกิด
เริ่มประชุ มเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเลือ่ นวันอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลื่อนการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2555
เป็ นวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการ
อํานวยการมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปประชุมยังสถานที่จดั การอบรมด้วย
1.2 จํานวนนิสิตที่สมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสมัครเรี ยนของนิสิตใหม่ประจําปี การศึกษา 2555 มีดงั นี้
ชําระค่าสมัคร
500 บาท จํานวน 3,000 คน
สมัครด้วยตนเอง
จํานวน 1,000 คน
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
จํานวน 2,000 คน
1.3 การเลือ่ นกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลื่อนกําหนดรับพระราชทานปริ ญญาบัตร จากกําหนดการเดิมวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม
และวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2555 เลื่อนเป็ นวันที่ 14 – 24 สิ งหาคม 2555 โดยสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้ทาํ การ
รายงานยอดบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี 2553 – 2554 จํานวน 5,824 คน
1.4 การสมัครกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 เรื่ องการสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่ งจะหักเงินเข้ากองทุนในวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยมีมหาวิทยาลัยฯ ได้ทาํ การสอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เกี่ยวกับการสมัครกองทุนฯ ดังกล่าวทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะยื่นเรื่ องสมัครในเดือนมีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงเห็นควรสมัครพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเริ่ มหักเงินในเดือน เมษายน 2555
1.5 สรุ ปการแข่ งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011” ที่ผ่านมา ประสบความสําเร็ จไปด้วย
ความเรี ยบร้อย และมอบหมายให้นายวิเชียรสื บเนื่องเกี่ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อทําการปรับปรุ งในปี ถัดไป และสามารถใช้
ประกอบกับงานประกันได้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 28/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยนอกสถานที่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยนอกสถานที่ โดยสํานักกิจกรับผิดชอบในการจองตัว๋
รถไฟ จากกรุ งเทพฯ – กาญจนบุรี ซึ่ งรอการกําหนดวันที่แน่นอนจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
3.2 การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสอบถามจากนางสาวชื่นชีวิน ที่เป็ นผูร้ ่ วม
สังเกตการณ์ถึงบรรยากาศของการอบรมดังกล่าว ซึ่ งนางสาวชื่นชีวิน แจ้งว่า วิทยากรที่ทาํ การอบรมชื่นชมผูเ้ ข้าร่ วมอบรมรุ่ นนี้วา่ ดี
มาก และทีมที่เข้าร่ วมสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารก็สามารถสอบถามได้ดี ส่ วนในตอนเย็นได้มีการประชุม ศ.ม.ส. ต่อ ซึ่ งมีรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยฯ ต้องทําการเตรี ยมสําหรับรองรับการตรวจประเมินเป็ นจํานวนมาก
3.3 การขออนุญาตใช้ เงินสวัสดิการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขออนุญาตใช้เงินสวัสดิการ ของนายสุ นทร เพื่อใช้สาํ หรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนและค่า
เบี้ยเลี้ยงสําหรับนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอน จํานวน 43,750 บาท นั้น นายสุ นทรได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วโดยที่
ประชุมเห็นชอบ และมีอาจารย์ธีรถวัลย์รับทราบร่ วมกัน
3.4 การจัดบอร์ ดประชาสั มพันธ์ ส.ค.ส. ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
นายวิเชียร แจ้งเกี่ยวกับการจัดทําโต๊ะสําหรับการลงนามถวายพระพรเรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนการจัดวาง ส.ค.ส. นั้น
ซึ่ งจะต้องหาวิธีในการจัดตั้ง เนื่องจากกลัวหาย
3.5 ปัญหาในการจัดการแข่ งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011”
นายวิเชียร แจ้งเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้น เช่น การลองเครื่ องเสี ยง , ปั ญหาของตารางเรี ยน , การเล่นกีฬาของ
นิสิตที่มีนกั กีฬาลงน้อย และนักกีฬาที่มีอยูผ่ ลัดกันเล่นในทุกประเภทกีฬา , ปั ญหาของนักศึกษาภาคพิเศษที่มีการส่ งประเภทกีฬา
น้อย ทําให้ในปี ต่อไปจะต้องหาวิธีเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาให้กบั นักศึกษาภาคพิเศษซึ่ งอาจจะแยกจัดจากนิสิตภาคปกติกไ็ ด้
และจากการสอบถามเห็นว่าควรจัดกีฬาในเทอมที่ 1 เหมือนเดิม เนื่องจากจะได้คดั ตัวนักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
3.6 การอบรมผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเกี่ยวกับการเข้าร่ วมอบรมผูต้ รวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่า วิทยากรมี
ความชื่นชมและตําหนิ ผูร้ ่ วมอบรมส่ วนใหญ่ไม่แน่นในส่ วนของเนื้อหาและตีโจทก์ไม่แตก ผลที่ได้ออกมาไม่ดีมาก และผูเ้ ข้าร่ วม
อบรมไม่หนีการอบรม
3.7 การเป็ นเจ้ าภาพในการประชุ มสภานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ประธานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่ องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นเจ้าภาพในการประชุมสภานิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ โดยมอบหมายให้อาจารย์พรธิภา ประสานกับประธานสภานิสิตเกี่ยวกับการจัดประชุมดังกล่าว
ทั้งเรื่ องการใช้สถานที่ในประชุม และที่พกั ซึ่ งอาจจะใช้อาคาร 11 เป็ นสถานที่สาํ หรับจัดการประชุมและที่พกั สําหรับรับรองการ
ประชุมครั้งนี้กไ็ ด้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดกิจกรรมของศูนย์ เวชศึกษาป้องกันฯ
อาจารย์พรธิภา แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมของศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน ดังนี้
- การจัดโครงการลูกสุ ริยะใส่ ใจห่ างไกลเอดส์ ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 และได้ขออนุ มตั ิใช้เงินสวัสดิการเพื่อเป็ นค่าตอบแทนวิทยากรในครั้งนี้ ดว้ ยเนื่ องจากจํานวนเงินที่จดั ทํา
โครงการไม่เพียงพอ ที่ประชุมเห็นชอบ และมีอาจารย์ธีรถวัลย์รับทราบร่ วมกัน โดยประธานฯ มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์เป็ น
ประธานฯในการเปิ ดการอบรมดังกล่าว เนื่องจากประธานฯต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ

- การจัดโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สถานที่สูบบุหรี่ ของนิสิตและนักศึกษา โดยได้ทาํ เสร็ จเรี ยบร้อย
แล้วรอการดําเนินการให้พิจารณาและอนุมตั ิ ซึ่ งจะจัดการอบรมแทรกอยูใ่ นโครงการนี้ดว้ ย
- สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานเกี่ ยวกับการใช้สิ่งเสพติ ด
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพเข้ามามีส่วนในการร่ วมมือกับศูนย์เวชศึกษาป้ องกันในการตรวจสอบ
ด้วย
- โครงการกุลบุตร – กุลธิ ดา ปี 2555 ของสภายุวกาชาดไทย โดยมอบหมายให้นายวิเชียรคัดเลือก
นิสิตที่มีความสามารถและหน้าตาดีเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
- การส่ งนิ สิตสาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ให้กบั โรงพยาบาลจุฬานั้น ได้รับคําชมเป็ นอย่างมาก ซึ่ งประธานฯ ได้ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับการนําเด็กออกไปเป็ นจิตอาสาว่าจะต้องไม่
ตรงกับตารางเรี ยนของนิสิต เนื่องจากจะทําให้นิสิตเสี ยการเรี ยนได้
5.2 การสั มภาษณ์ นิสิต โครงการช่ วยเหลือนิสิตระหว่ างเรียน รอบ 2
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การสัมภาษณ์นิสิต โครงการช่ วยเหลือนิ สิตระหว่างเรี ยน รอบที่ 2 ในวันที่ 30
มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2M
5.3 การรวบรวมเอกสารนักศึกษาเพือ่ รับทุนทุนพระราชทาน
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การรวบรวมเอกสารของนายศุภมิตร เจริ ญวิริยะภาพ ตัวแทนนิ สิตนักศึกษาเพื่อรับ
ทุนทุนพระราชทาน โดยจะต้องส่ งข้อมูลให้ทนั ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 นี้
5.4 การนําอุปกรณ์ กฬ
ี าไปคืน
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การนําอุปกรณ์กีฬาไปคืน ก.ก.ม.ท. โดยจะนําไปคืนในวันที่ 30 มกราคม 2555 นี้
ประชุ มครั้งต่ อไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
เลิกประชุ มเวลา 10.30 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

