รายงานการประชุ มคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 3 / 2554
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เริ่มประชุม 09.25 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งในทีป่ ระชุมทราบ
1.1 การจัดกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมรับขวัญนิ สิตใหม่ที่ผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย
อาจมีกระทบบ้างแต่กผ็ า่ นไปได้ดว้ ยดี โดยให้แต่ละบุคลากรแต่ละคนสรุ ปการปฏิบตั ิงานของตนเองในวันดังกล่าว
ว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง
1.2 การลงข่ าวกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงข่าวกิจกรรมรั บขวัญนิ สิตใหม่
โดยจะลงในหนังสื อพิมพ์ข่าวสด เนื้ อหา ¼ หน้าหนังสื อพิมพ์ และจะดําเนิ นการติดต่อกับสํานักพิมพ์ข่าวสดใน
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 นี้
1.3 โครงการส่ งน้ องกลับบ้ านในวันเลือกตั้ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการส่ งน้องกลับบ้านเพื่อการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ ที่ 1
กรกฎาคม 2554 โดยจะแบ่งรถเป็ น 4 สาย และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรับผิดชอบในทุกสาย ซึ่ งมอบหมายให้นายวิเชียร
เป็ นผูด้ ูแลในการจัดเจ้าหน้าที่ในการนํานิสิตไปส่ งยังภูมิลาํ เนา และจะทําการประชุมกับนิสิต ในวันที่ 27 มิถุนายน
2554 เวลา 16.00 น. อีกครั้ง
1.4 การสั มภาษณ์ นิสิตกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามนายอดิศร เกี่ยวกับ การเตรี ยมการสัมภาษณ์นิสิตที่ทาํ การขอ
กูย้ มื เงินทุนเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2554 โดย นายอดิศร แจ้งว่า ได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษาในการเข้าร่ วมสัมภาษณ์นิสิตในครั้งนี้ดว้ ย ซึ่ งในการสัมภาษณ์ได้จดั ทําเกณฑ์เอาไว้ให้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- สําหรับผูก้ รู้ ายเก่าจากสถานศึกษาเดิม จาก 2,200 ราย ได้เพิ่มเป็ น 3,000 ราย (เฉพาะปี 1 )
- สําหรับผูก้ รู้ ายใหม่ จํานวน 590 ราย
1.5 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (รอบพิเศษ)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 จะมีการปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่ (รอบ
พิเศษ) ซึ่ งจะเป็ นรอบสุ ดท้าย และถ้ายังมีนิสิตที่ยงั ไม่ได้เข้ารับการปฐมนิ เทศอีก จะให้ทาํ แบบทดสอบแทนการ
ปฐมนิเทศ มอบนางสาวนัทธี

1.6 โครงการมรดกไทยคืนถิ่น
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2554 โดยศูนย์วฒั นธรรม
ซาน ฟรานซิ สโก ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางมาประเทศไทย ซึ่ งสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา จะนํานิสิตเดินทางไปรับที่สนามบินสุ วรรณภูมิ และจะแสดงละคร เรื่ อง พระอภัยมณี ตอน เสน่ห์เล่
ละเวง โดยจะทําการแสดงรอบสื่ อมวลชนในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 และแสดงจริ ง
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ณ โรงละครแห่งชาติ
1.7 การตรวจ กพร. ของมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ จะเข้ารับการตรวจกพร. ในวันที่ 23 มิถุนายน
2554 โดยมอบหมายให้นายวิเชียร รวบรวมเอกสารให้พร้อม เพื่อรอรับการตรวจประเมิน และในวันประเมิน ผูท้ ี่
จะเข้าตอบคําถามจากคณะกรรมการ กพร. คือ อาจารย์ สายัณ, นางสาวชื่ นชี วิน, นายวิเชี ยร, และตัวแทนจาก
องค์ การนิสิต สภานิสิต และสโมสร 4 คณะ
1.8 กองทุน กรอ.
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ท่านอธิ การบดีสอบถามเกี่ยวกับกองทุนกรอ. ว่ามีความคืบหน้า
อย่างไรบ้าง ซึ่ งนายอดิศร แจ้งว่า ได้จดั ทําการสรุ ปข้อมูลการชําระค่าลงทะเบียนนิสิตนักศึกษาที่กเู้ งินกองทุนกูย้ มื
ที่ ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจําปี 2551 จํานวน 269 ราย แล้ว และมี ส่วนที่ จะต้องคื น สํานักงาน
กองทุนฯ ทั้งสิ้ น 3,518,240 บาท จึงได้ทาํ บันทึกขออนุญาตเบิกเงิน จากบัญชี กรอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
ฯ เพื่อชําระหนี้คืนบัญชี “รับคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) ธนาคารกรุ งไทยจํากัด (มหาชน) ดังกล่าว
1.9 การรายงานการไปลงนามถวายพระพร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดให้นิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ ได้เดินทางไปลงนามถวายพระ
พร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว โดยสํานักกิจฯ จะจัดเตรี ยมพานดอกไม้ และติดต่อขอรถให้ ซึ่ งมอบหมายให้
นายวิเชียรประสานงานกับองค์การบริ หารนิสิตในการจัดทําโครงการดังกล่าวขึ้นด้วย
1.10 การรายงานจํานวนเด็กพิเศษของคณะครุศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง รองศาสตราจารย์ศรี มงคล ได้ทาํ รายงานการจัดการนิ สิตที่มี
ความพกพร่ อง สาขาสังคมศึกษา โดยมีนิสิตที่มีความพิการ จํานวน ทั้งสิ้ น 5 ราย แบ่งเป็ น
- พิการทางสายตา จํานวน 3 ราย นิสิตเดิมมีอยู่ 1 ราย รวมเป็ น 4 ราย
- พิการทางหู จํานวน 1 ราย
ในกรณี ที่พิการทางสายตา ได้ทาํ การจัดให้พกั ที่อาคารช่อชงโค อยูร่ วมกัน 3 ราย ซึ่ งสาขาวิชา
ได้จดั ให้นิสิตรุ่ นพี่ปีที่ 2 คอยให้ความช่วยเหลือรับ - ส่ งจากอาคารช่อชงโคถึงอาคารเรี ยนทุกวัน
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมประชุมครั้งที่ 2/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 พิธีไหว้ ครู
นายวิเ ชี ย ร รายงานการฝึ กซ้อ มพิ ธี ไ หว้ค รู ในวัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2554 เป็ นไปด้ว ยความ
เรี ยบร้อย แต่มีบางสาขาวิชาที่ไม่ได้มาทําการฝึ กซ้อม ส่ วนภาคพิเศษ มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมพิธีจาํ นวนหนึ่ง

3.2 การประชุมอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้แจ้งเรื่ องการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ในวันที่ 7 กรกฎาคม
2554 โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ ปรับรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาให้เป็ นปัจจุบนั
3.3 การทําเอกสาร “ใช้ รูปเล่ าเรื่อง”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับ การจัดทําเอกสาร “ใช้รูปเล่าเรื่ อง” โดเปลี่ยนเป็ นให้ใช้
หนังสื อกิจการบ้านสมเด็จ ปี การศึกษา 2553 แทน และทําให้เป็ นภาพกิจกรรมสี ท้ งั เล่ม
3.4 ผลการตรวจสุ ขภาพของนิสิต
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ องการรับผลการตรวจสุ ขภาพของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ได้ในวันที่ 30 มิถุนายน
2554 ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 12
3.5 การทําใบเสร็จ
นายวิเชียรแจ้งว่า ใบเสร็ จจัดหา และปั้มหมายเลขเรี ยบร้อยแล้ว
3.6 เครื่องคอมพิวเตอร์
นายสุ น ทร แจ้ง ว่า นายขวั ญ ชั ย ได้ท ํา การลงโปรแกรม คอมพิ ว เตอร์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ ง
ประกอบด้วย
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
จํานวน 23
เครื่ อง
- ศูนย์เวชฯ
จํานวน 1
เครื่ อง
เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
จํานวน 12
เครื่ อง
- ศูนย์เวชฯ
จํานวน 1
เครื่ อง
- ผศ.ดร.จันทร์วภิ า
จํานวน 1
เครื่ อง
3.7 การจัดทํารายงานประจําปี
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การจัดทํารายงานประจําปี ซึ่ งขณะนี้ ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว เหลือเพียง
รอเข้าเล่ม จะแล้วเสร็ จในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ส่ วนในเรื่ องของการจัดทําเล่ม SAR นั้น ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ
แจ้งว่า จะต้องทําการปรั บปรุ งแก้ไขให้เรี ยบร้ อย ซึ่ งสํานักกิ จฯ จะเข้ารั บการตรวจประกันคุ ณภาพในวันที่ 26
กรกฎาคม 2554 โดยจะจัดให้มีนิทรรศการบริ เวณด้านหน้าสํานักฯ ซึ่ งเป็ นผลการดําเนิ นงานของบุคลากรแต่ละ
ฝ่ าย
3.8 หนังสื อกิจการบ้ านสมเด็จ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามนางสาวนัทธี เรื่ องการแก้ไข หนังสื อกิจการบ้านสมเด็จฯ ซึ่ ง
จะต้องให้แล้วเสร็ จในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เนื่องจากจะนําส่ งสํานักพิมพ์
3.9 การแต่ งตั้งคณะกรรมการสั มภาษณ์ ทุนให้ เปล่ า
นางสาวณัฐวรรณ์ ได้แจ้งเรื่ อง การให้นิสิตมารับแบบสัมภาษณ์กองทุน ตั้งแต่วนั ที่ 21 – 28
มิถุนายน 2554 และจะทําการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2554 ซึ่ งได้จดั ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ์กองทุนให้เปล่าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยขอความอนุ เคราะห์ให้บุคคลที่มีรายชื่อในคําสั่งมาช่วยในการ
สัมภาษณ์ดว้ ย
3.10 ปัญหาร้ านเหล้ าโดยรอบมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 16 มิ ถุนายน 2554 ที่ ผ่านมา ได้ปรึ กษาหารื อกับรอง
อธิการบดี, รองคณบดี 3 คณะ, อาจารย์ ธีรถวัลย์ , นายสุ นทร, นายวิเชียร, ว่ าที่ร้อยโทบัญญัติ และตัวแทนองค์ การ

บริหารนิสิต เรื่ องของร้านอาหารที่จาํ หน่ายสุ ราบริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่ งได้มอบหมายให้อาจารย์ ธีรถวัลย์
ทําหนังสื อถึงสถานีตาํ รวจ และหนังสื อขอความร่ วมมือจากร้านอาหารบริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และมีนางสาว
ชื่นชีวิน ร่ วมติดต่อและประสานงานกับผูก้ าํ กับของสถานีตาํ รวจด้วย ส่ วนเรื่ องการรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้วา่ ที่ร้อยโทบัญญัติ และองค์การบริ หารนิสิตทําการประชาสัมพันธ์ดว้ ย
3.11 บัญชีรายได้ ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การควบคุมบัญชีรายได้ของสํานักฯ นั้น ๆได้มีคณะกรรมการใน
การดูแล จํานวน 3 คน คือ ผศ.อรียา, อาจารย์ สุรศักดิ์ และอาจารย์ พรธิภา โดยถ้าจะทําการเบิกเงินจากบัญชีใดให้
แจ้งที่ผอู ้ าํ นวยการสํานักฯ ก่อน เนื่ องจากเป็ นผูป้ ระสานงานกับผูค้ วบคุมดูแลบัญชี รายได้ต่าง ๆ และนําบัญชี ไป
เบิก แล้วนํามาส่ งคืนเหมือนเดิม
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน)
- ว่ าที่ร้อยโทบัญญัติ ได้แจ้งเรื่ องานศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน จะจัดกิ จกรรมโครงการบริ หาร
วิชาการในวันที่ 27 มิถุนายน 2554
- นายวิเชี ยร แจ้งว่า โครงการบริ การวิชาการของสํานักกิจฯ จะเริ่ มดําเนิ นการในสัปดาห์ที่
2 ของเดือนกรกฎาคม 2554
- อาจารย์ สุรศั กดิ์ แจ้งว่า จะเริ่ ม โครงการเทควันโดเพื่อสุ ขภาพ ในสัปดาห์ แรกของเดื อ น
กรกฎาคม 2554
- นางสาวนั ท ธี แจ้ง เรื่ อง จะต้อ งทํา เอกสารการกัน เงิ น ของโครงการบริ การวิ ช าการ
(งบประมาณแผ่ น ดิ น ) ตามที่ ท างกองนโยบายและแผนจัด ส่ ง มาให้ ด้ว ย ภายในวัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มอบอาจารย์สุรศักดิ์
5.2 การจราจรบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
อาจารย์ สุ รศั กดิ์ แจ้งเรื่ อ ง การเข้า ออกของรถในชุ มชน เนื่ องจากมหาวิท ยาลัย มี นิสิ ตเป็ น
จํานวนมาก และการขายอาหารของร้านค้าต่าง ๆ ซึ่ งส่ งผลทําให้การจราจรภายในซอยอิสรภาพ 15 มีความติดขัด
โดยได้เสนอให้ทางเทศกิจมาดูแล
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 10.40 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

