รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 32/2554
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาว
ณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด
ไปราชการ
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นายสุ นทร ปาละพันธ์, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
เริ่มประชุ มเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การไม่ ไล่ นิสิตออก กรณีสอบไม่ ผ่านในวิชาวัดความรู้ พนื้ ฐาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การไม่ไล่นิสิตคณะครุ ศาสตร์ ออกหรื อย้ายสาขาวิชา เนื่ องมาจากการสอบวิชาวัดความรู ้
พื้นฐานไม่ผา่ น โดยถ้านิสิตไม่อยากย้ายสาขาวิชาก็สามารถเรี ยนสาขาวิชาที่เรี ยนอยูไ่ ด้ตามปกติ
1.2 การนัดประชุ มนิสิตตัวแทนสาขาวิชา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การนัดประชุมตัวแทนสาขาวิชา ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. เรื่ อง การ
ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประชุมปฏิบตั ิการการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซี ยน ณ ห้อง
ประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
1.3 การรายงานความร่ วมมือระหว่ าง มบส. ม.ศิลปกร และม.จูอาง(เกาหลี)
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรายงานความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยศิลปกร
และมหาวิทยาลัยจูอาง(เกาหลี) ในการแสดงดนตรี ร่วมกัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผา่ นมา นางสาวนัทธี กล่าวถึงบรรยากาศ
ภายในงานว่า มีติดขัดบ้างในส่ วนของการจัดโต๊ะรับ และมอบของที่ระลึกแต่โดยรวมออกมาเป็ นที่เรี ยบร้อยดี และเป็ นการแสดงที่
ยอดเยีย่ มไม่สามารถหาดูได้ง่าย ๆ ซึ่ งในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยจูอาง(เกาหลี)ได้เข้ามาเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ด้วย
1.4 การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
ประธานฯ แจ้งเรื่ องการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสําหรับระดับสาขาวิชาจะประเมินภายในในเดือน
พฤษภาคม 2555 และเดื อนมิถุนายน 2555 จะเป็ นการประเมินภายในของระดับคณะ และศูนย์/สํานักต่าง ๆ สําหรับการตรวจ
ประกันภายนอกระดับมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจในเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่ งนางสาวชื่นชีวินได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ว่า ควร
หาวันในการประชุมเพื่อเขียนแผนฯ ต่าง ๆ ของสํานักฯ เนื่ องจากในแต่ละตัวชี้วดั จะประกอบไปด้วยแผนฯ ทั้งสิ้ น ซึ่ งประธานฯ
จะนําเรื่ องเข้าปรึ กษากับผูอ้ าํ นวยการสํานักฯเพื่อจัดหาวัน และสถานที่ที่เหมาะสมอีกครั้ง
1.5 การเดินทางไปประชุ มคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่สายสนับสนุน
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การจัด การประชุ ม สํ า หรั บ คณาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ส ายสนับ สนุ น ทุ ก คน รวมถึ ง
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งในวันดังกล่าวสํานักกิจฯ ได้มี
การแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับองค์การบริ หารนิสิตด้วย จึงจะเดินทางตามไปในตอนเย็นของวันที่ 17 มีนาคม 2555
1.6 การร่ างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปริ หารจัดการบ้ านรั บรองบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา และ
ศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วชิ าชีพและบริการสารสนเทศทางวิชาการท้ องถิ่น
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับปรุ งโรงแรมสมเด็จธานีให้เปิ ดใช้งานได้ โดยการร่ างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการปริ หารจัดการบ้านรับรองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและบริ การสารสนเทศทาง
วิชาการท้องถิ่น เพื่อใช้เป็ นที่จดั การเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และเป็ นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและบริ การสารสนเทศ
ทางวิชาการท้องถิ่ น และมี ที่ทาํ การสมาคมศิ ษย์เก่ าบ้านสมเด๋ จเจ้าพระยาในพระบรมราชุ ปถัมภ์ และจะจัดให้เป็ นสถานที่ ฝึก
ประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาจัดการและการบริ การ โดยมีอาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญเป็ นผูฝ้ ึ กสอน

1.7 การเชิญเข้ าร่ วมประชุ มคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสอนที่ม่ ุงเน้ น “ความรู้ คู่คุณธรรม”
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง คณะอนุ ก รรมการดํา เนิ น กิ จ กรรมการสอนที่ มุ่ ง เน้น “ความรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม” และการ
สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมในการสอน เครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย กําหนดการจัด
โครงการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนิ นกิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ และเตรี ยมแผนในการดําเนิ นกิจกรรมในปี งบประมาณ
2555 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องอดิเรกสาร อาคารกองบัญชาการ โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
1.8 การแจ้ งการรับเงินช่ วยเหลือจากเหตุอุทกภัยนํา้ ท่ วม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรับเงินช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยนํ้าท่วม โดยมหาวิทยาลัยแจ้งให้ผทู ้ ี่ยนื่ เรื่ องการขอรับ
การช่วยเหลือทราบทัว่ กันและดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องโดยประสานมายังสํานักงานอธิ การบดี (อาคาร 6 ชั้น 5) อย่างช้าภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2555 หากเกินกําหนดเวลา มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิ ทธิ์ไม่ขอรับการช่วยเหลือ เอกสารที่จะต้องเตรี ยมมีดงั นี้
บันทึกสํานักงานอธิ การบดีที่ ศธ0564.01/13 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 สรุ ปจํานวนผูข้ อรับ
การช่วยเหลือจากการประสบอุทกภัย (เอกสาร 1)
- หนังสื อรับรองการเป็ นผูป้ ระสบภัยจากส่ วนราชการเจ้าของพื้นที่ (เอกสาร 2)
- เอกสารการรับเงินจากรัฐบาล (ธนาคารออมสิ น) จํานวน 5,000 บาท (เอกสาร 3)
- ถ้าไม่มีให้ขอถ่ายสําเนินจากธนาคาร หรื อขอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์รายชื่อผูป้ ระสบภัยจาก
ระบบพร้อมลงนามกํากับรับรองว่าได้จ่ายเงินจํานวน 5,000 บาท ให้แก่ท่านจริ ง (เอกสาร 4)
* กรณี เอกสารไม่ครบถ้วนอย่างน้อยจะต้องมีเอกสาร 2 และเอกสาร 3 หรื อเอกสาร 4 จึงจะขอรับความช่วยเหลือได้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 31/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดงาน JOB FAIR
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การจัดงาน JOB FAIR โดยบริ ษทั ได้เข้ามาติดต่อ และทําการวัดพื้นที่พร้อมกับ
การวางรู ปแบบ และแผนผังการจัดวางโต๊ะ ซึ่ งจะส่ งรายละเอียดมาให้ในภายหลัง และได้ขอความอนุเคราะห์บอร์ดแสดงงานมาใช้
ในงานนี้ดว้ ยโดยอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ
3.2 การซ่ อมบํารุ งรถยนต์ ใช้ ในราชการ ทะเบียน ศค.6954
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การซ่อมบํารุ งรถยนต์ใช้ในราชการทะเบียน ศค.6954 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เนื่องจาก
กรณี น้ ีไม่มีคู่กรณี และเป็ นการประกับแบบ 2+ ซึ่ งไม่สามารถเบิกประกันได้ จึงมีค่าส่ วนต่างที่จะต้องทําการชําระ จํานวน 5,000
บาท โดยเมื่อหมดประกันในเดือนสิ งหาคม 2555 นี้ จะหารื อและขอมติจากที่ประชุมในการต่อประกันภัยรถยนต์กบั บริ ษทั หรื อ
ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง และในการใช้รถทุกครั้งขอให้ลงเลขไมล์ให้เรี ยบร้อยด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การแจกเสื้อรอบสุ ดท้ าย
นายวิเชี ยร แจ้งเรื่ อง การประกาศรับเสื้ อรอบสุ ดท้าย โดยในที่ประชุมได้เสนอให้เป็ นระหว่างวันที่ 12 – 25
มีนาคม 2555 ทั้งภาคปกติ และภาคคํ่า
4.2 การแจกสมุดกิจกรรมสํ าหรับนิสิตเข้ าเทอม 2 และกรณีสมุดกิจกรรมหาย
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การแจกสมุดกิจกรรมสําหรับนิ สิตเข้าเทอม 2 และกรณี สมุดกิจกรรมหาย โดยในที่
ประชุมเสนอให้เปิ ดรับสมุดกิจกรรมในส่ วนของนิสิตที่เข้าเทอม 2 ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 – วันที่ 20 มีนาคม 2555 ส่ วนกรณี ที่
สมุดกิจกรรมหายนั้น สามารถดําเนินการซื้ อได้ตามปกติ
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเข้ าร่ วมประชุ มสมาพันธ์ นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
อาจารย์ธีรถวัลย์ สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่ วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ณ ม.
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นั้น ซึ่ งนายวิเชียรได้แจ้งในที่ประชุมว่า ได้มีการยกเลิกการจัดการประชุมดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อย เนื่องจาก
มีมหาวิทยาลัยที่ตอบรับการเข้าร่ วมเพียง 13 มหาวิทยาลัย จาก 15 มหาวิทยาลัย เท่านั้น
5.2 การใช้ พนื้ ที่ของมหาวิทยาลัยเป็ นจุดตรวจความเรียบร้ อยในซอย อิสรภาพ 15
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง สถานี ตาํ รวจนครบาลบางยี่เรื อขอความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในการตั้งจุดตรวจ
ในโครงการ 1 ตํารวจ 4 อาสา ตั้งแต่เวลา 20.00 – 24.00 น. ของทุกวัน โดยจะเริ่ มติดตั้งจุดตรวจตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2555 เป็ นต้น
ไป ในการนี้อาจารย์ธีรถวัลย์จึงได้ขอความร่ วมมือในการจัดหานํ้า และอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกเท่าที่จะทําได้ให้กบั จุดตรวจ
ด้วย เช่น นํ้าดื่ม พัดลมฯ ลฯ
5.3 การจัดโครงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสั ย
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการตรวจสอบวัตถุตอ้ งสงสัย ของความร่ วมมือกันของสถานีตาํ รวจ ใน
วันที่ 3 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีรถออกจากสถานี ตาํ รวจนครบาลบางยี่เรื อเวลา 07.00 น. ซึ่ งทางสถานี
ตํารวจนครบาลบางยีเ่ รื อได้ขอผูเ้ ข้าร่ วมจํามหาวิทยาลัย ประมาณ 2 – 3 คน
5.4 การประชุ มกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา และการประชุ มนิสิตเรียนร่ วมต่ างประเทศ
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมประชุมกับกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สํานักงานใหญ่ เรื่ อง E-Ordit โดยจะต้อง
นํา Notebook ไปด้วย และในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เข้าประชุมกับนิ สิต อีก 3 คณะที่เดินทางไปเรี ยนร่ วมต่างประเทศ ณ ห้อง
ประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
5.5 การจัดเก็บสถานที่ในการจัดการแข่ งขันกีฬาครุ ศาสตร์ สัมพันธ์
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การเข้าจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็ จสิ้ นการแข่งขันกีฬาครุ ศาสตร์ สัมพันธ์ในบริ เวณลาน
จอดรถหน้าโรงเรี ยนมัธยมสาธิ ต เนื่องจากถูกต่อว่าเรื่ องความไม่เรี ยบร้อยหลังการใช้งาน ซึ่ งได้เกณฑ์นิสิตเข้าไปช่วยจนเสร็ จสิ้ น
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และรบกวนนางสาวชื่นชีวินในการแจ้งที่ประชุมสํานักงานอธิการบดีดว้ ย
5.6 การตัดคะแนนความประพฤติของนิสิตในการเช็คกิจกรรม
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การตัดคะแนนความประพฤติ นิสิตในการเข้าเช็คกิ จกรรม โดยมี นิสิตที่ปลอมแปลง
เอกสาร ,แต่งกายผิดระเบียบ และการฝากสมุดกิจกรรมมาเช็ค ซึ่ งในส่ วนของการฝากสมุดกิจกรรมมาเช็คนั้น ที่ประชุมเห็นว่าใน
การฝากมาเช็คนั้นจะเป็ นการเปิ ดโอกาสในกับนิ สิตที่แต่งกายผิดระเบี ยบ จึ งให้เอาตามมติ ที่ประชุ มของนิ สิตว่าจะมี มาตรการ
อย่างไร หรื อจะเป็ นแบบการใช้บตั รคิว หรื อการเช็คเป็ นคณะ โดยดูตามสถานการณ์
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 14.30 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

