รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 4 / 2554
ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสายัณ พุท ธลา, นายสุ ร ศักดิ์ เครื อหงษ์, นายธี ร ถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว ,
นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร
เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวลิ า, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์, นางสาวพรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุม
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การลงข่ าวหนังสื อพิมพ์ข่าวสด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การลงข่าวในหนังสื อพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่
23 มิถุนายน 2554 หน้า 26 คอลัมน์ “การศึกษา” กับกิจกรรม มบส. รับน้องปลอดเหล้า และจากการที่นาํ ข่าวลง
หนังสื อพิมพ์น้ นั ท่านอธิ การบดีได้เสนอให้จดั ทําไวนิ ลขนาดใหญ่ โดยใช้ภาพของกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า
เป็ นหลักและใช้ชื่อ “ทุกคนรักกัน เพราะอยูบ่ า้ นเดียวกัน” โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประสาน
กับองค์การบริ หารนิสิต
1.2 โครงการส่ งน้ องกลับบ้ าน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง โครงการส่ งน้องกลับบ้าน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา
07.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะมี ท้ งั หมด 4 สาย คื อ เหนื อ ใต้ ตะวันออก และ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งได้สอบถามถึงความคืบหน้าจากนางสาวชื่ นชี วินเกี่ ยวกับการประสานงานกับรถของ
มหาวิทยาลัย จะใช้รถทั้งหมด 3 คัน และอีก 2 คัน ใช้จา้ งจากบริ ษทั ภายนอก รวม 5 คัน โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ
ได้ประสานงานกับผศ.ดร.สุ ดารัตน์เกี่ยวกับการใช้รถเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินทางดังนี้
- สายเหนือ
อาจารย์ธีรถวัลย์, นายสุ นทร และนายขวัญชัย
- สายใต้
นายอดิศร
- สายตะวันออก
อาจารย์สุรศักดิ์, นางสาวชื่นชีวนิ และนางสาวนัทธี
- สายตะวันออกเฉี ยงเหนือ นางสาวณัฐวรรณ์ และว่าที่ร้อยโทบัญญัติ
ซึ่ งรถทุกสายจะมีตวั แทนจากองค์การบริ หารนิสิต ร่ วมเดินทางไปด้วย และจะมีการนัดประชุม
นิ สิตที่ จะเข้าร่ วมโครงการ โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ จัดทําหนังสื อขอลาเรี ยนให้กบั นิ สิตที่ เข้าร่ วม
โครงการเพื่อมอบให้กบั นิสิตในวันที่ 29 มิถุนายน 2554
1.3 การแถลงข่ าวการแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี ตอน เสน่ ห์เล่ ห์ละเวง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 จะมีการซ้อมใหญ่และการแถลง
ข่าวการแสดงละครของคณะเยาวชนไทย - อเมริ กนั โครงการมรดกไทยคืนถิ่น เรื่ องพระอภัยมณี ตอน เสน่ห์เล่ห์
ละเวง และในตอนเย็นจะเดินทางไปวังหลัง และสะพานพระราม 8 โดยมีนายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล และในวันเดียวกัน
จะมีการประชุมนิสิตผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ งน้องกลับบ้าน ซึ่ งมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินและบุคลากรที่เหลือเป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกับนิสิตด้วย

1.4 การเดินทางไปเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐแลนด์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง สมาพันธ์วฒั นธรรมพื้นบ้านแห่ งประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์
ได้มีหนังสื อเชิญ นางสาววิชชุตา ยุติพงษ์ นักศึกษาโปรแกรมนิ เทศศาสตร์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถด้าน
การแสดงนาฏศิ ล ป์ เข้า ร่ ว มเผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมไทย ณ ประเทศสาธารณรั ฐ โปแลนด์ ระหว่า งวัน ที่ 4 – 21
กรกฎาคม 2554 นี้
1.5 งาน “บ้ านสมเด็จฯ Book Fair ครั้งที่ 7”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง สํานักวิทยบริ การได้ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิ สิต นักศึกษา และ
บุคลากร ในงาน “บ้านสมเด็จฯ Book Fair ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2554 ตังแต่เวลา 10.00 –
16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อคัดเลือกหนังสื อที่มีความต้องการและสนใจจัดหาเข้าห้องสมุด
1.6 การเลีย้ งอาหารคณะเยาวชนไทย – อเมริกนั ศูนย์วฒ
ั นธรรมซาน ฟรานซิสโก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดเลี้ยงอาหาร (โต๊ะจีน) สําหรับคณะเยาวชนไทย-อเมริ กนั
ศูนย์ซาน ฟรานซิ สโก ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป ณ บริ เวณอาคาร 1 ชั้น 1
1.7 โครงการกิจกรรม “คนรุ่ นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ได้ขอเชิญมหาวิทยาลัย
เข้าร่ วมโครงการกิจกรรม “คนรุ่ นใหม่หัวใจประชาธิ ปไตย” ณ อาคารนิ มิตบุตร สนามกีฬาแห่ งชาติ ในวันที่ 24
มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป โดยมีอาจารย์สิงห์ สิ งข์ขจร อาจารย์วิกรม ศุขธนี และอาจารย์
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล นํานิสิตนักศึกษาเข้าร่ วมเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 3/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การที่ยงั มีนิสิตบางสาขาวิชาทําการจัดกิจกรรมบายศรี สู่ ขวัญ
นิสิตใหม่อยู่ ซึ่ งจะนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 นี้
3.2 การสั มภาษณ์ กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งว่า ขณะนี้ ได้ทาํ การเปิ ดระบบการสัมภาษณ์รอบที่ 2 และรอบที่ 3 คือ ตั้งแต่
วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2554 และยังมีท่ีไม่ได้มาสัมภาษณ์อีกประมาณ 2,000 คน ซึ่ งในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จะ
เป็ นวันสัมภาษณ์วนั สุ ดท้าย ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเพิ่มเติม เรื่ องนิ สิตผูก้ ูร้ ายเก่าต่อเนื่ องจากสถานศึ กษาเดิ ม
อาจจะได้ 100 % เต็ม ส่ วนนิสิตผูก้ รู้ ายใหม่ 590 ราย เหมือนเดิม
3.3 การตรวจกพร.ของมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งว่า การตรวจ กพร. ได้ผา่ นไปได้ดว้ ยความ โดยได้รับการตรวจถึง 2
ครั้ง เนื่องจากในรอบเช้านั้นมีเอกสารที่ยงั ไม่ตรงตามต้องการของคณะกรรมการ จึงได้นาํ มาแก้ไขและนําตรวจอีก
ครั้งจึงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
3.4 การใช้ “รูปเล่ าเรื่อง”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําเอกสาร “ใช้รูปเล่าเรื่ อง” โดยในปี 2553 นั้นใช้เอกสาร
จากกิจการบ้านสมเด็จไปก่อน โดยการทําเอกสาร “ใช้รูปเล่าเรื่ อง” นั้นจะทําขึ้นในปี 2554 นี้

3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้ง เรื่ อ ง การจัด สรรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ สํา นัก งาน โดยได้
สอบถามนายสุ นทรเกี่ยวกับการใช้งานว่าสามารถจัดสรรได้หรื อยัง ซึ่ งนายสุ นทรแจ้งว่ายังเหลือเพียง 1 เครื่ องที่ยงั
มาสามารถใช้งานได้เนื่ องจากการ์ ดจอเสี ย บริ ษทั ฯกําลังนํากลับไปแก้ไข ส่ วนที่เหลือสามารถจ่ายให้กบั อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ภายในสํานักฯ ได้แล้ว ส่ วนเครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพานั้น ในกรณี ผทู้ ี่มีและรับผิดชอบอยูแ่ ล้วให้
รั บ ผิ ด ชอบของเดิ ม ไปก่ อ น และให้ ท ํา ใบเบิ ก สํ า หรั บ บุ ค ลกรที่ จ ะเบิ ก ไปใช้ โดยมี ผูอ้ ํา นวยการ และรอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เป็ นผูด้ ูแลในการคุมบัญชีเบิก
3.6 การจัดทําเล่ม SAR
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามความคืบหน้าการจัดทําเอกสาร รายงานประจําปี และรู ปเล่มของ
SAR โดยนางสาวชื่ นชี วิน แจ้งว่า จะทําให้แล้วเสร็ จในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 และในวันที่มีการตรวจประเมิน
จะจัดให้มีนิทรรศการงานของแต่ละฝ่ าย เพื่อทําการประชาสัมพันธ์ ของของแต่ละคน และในวันดังกล่าวได้
มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงานของสํานักฯ ด้วย
3.7 การจัดทําเล่ มรายงานการประชุม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวนัทธีดาํ เนินการจัดทําแฟ้ มของรายงาน
การประชุมตลอดปี การศึกษา 2553 ให้เรี ยบร้อย
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การกรอกข้ อมูลลง CHEQA Online
นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งเรื่ อง เมื่อจัดทําเอกสาร SAR เรี ยบร้อยแล้ว จะต้องดําเนิ นการกรอกข้อมูล
ลง CHEQA Online ด้วย ซึ่ งขณะนี้สาํ นักฯ ได้รหัสมาเรี ยบร้อยแล้ว และจะทําการจัดทํารหัสและมอบให้กบั ทุกคน
เพื่อนําข้อมูลของตนเองลง CHEQA Online
5.2 การเปิ ดซองสอบราคา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง จะมีการเปิ ดซองสอบราคาซื้ อสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 8
กรกฎาคม 2554 ณ ห้องพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1
5.3 กล้องถ่ ายภาพและกล้อง VDO
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง กล้องถ่ายภาพมีท้ งั หมด 7 ตัว แบ่งเป็ น NIKON จํานวน 3 ตัว CANON
จํานวน 4 ตัว กล้อง VDO SONY จํานวน 2 ตัว ใช้ไม่ได้จาํ นวน 1 ตัว โดยรวมอยูท่ ี่นายสุ นทร และจะทําเอกสาร
เอกสารใบเบิกอีกครั้งหนึ่ง
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 13.25 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

