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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ์, นายธีรถวลัย  ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบัว, 
นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์  นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  
เนียมแกว้, นายวเิชียร  ทุวลิา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสัมพนัธ์, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุม 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  การลงข่าวหนังสือพมิพ์ข่าวสด 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การลงข่าวในหนงัสือพิมพข์่าวสด ฉบบัประจาํวนัพฤหัสบดีท่ี  
23 มิถุนายน 2554 หนา้ 26 คอลมัน์ “การศึกษา”  กบักิจกรรม มบส. รับนอ้งปลอดเหลา้ และจากการท่ีนาํข่าวลง
หนังสือพิมพน์ั้น ท่านอธิการบดีไดเ้สนอให้จดัทาํไวนิลขนาดใหญ่ โดยใชภ้าพของกิจกรรมรับน้องปลอดเหลา้
เป็นหลกัและใชช่ื้อ “ทุกคนรักกนั เพราะอยูบ่า้นเดียวกนั” โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็นผูด้าํเนินการประสาน
กบัองคก์ารบริหารนิสิต 
 1.2  โครงการส่งน้องกลบับ้าน 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง โครงการส่งน้องกลบับา้น ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554  เวลา 
07.30 น. ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะมีทั้งหมด 4 สาย คือ เหนือ ใต ้ตะวนัออก และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงไดส้อบถามถึงความคืบหน้าจากนางสาวช่ืนชีวินเก่ียวกบัการประสานงานกบัรถของ
มหาวิทยาลยั จะใชร้ถทั้งหมด 3 คนั และอีก 2 คนั ใชจ้า้งจากบริษทัภายนอก รวม 5 คนั โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ 
ไดป้ระสานงานกบัผศ.ดร.สุดารัตน์เก่ียวกบัการใชร้ถเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจดัแบ่งเจา้หนา้ท่ีควบคุมการเดินทางดงัน้ี 
  -  สายเหนือ  อาจารยธี์รถวลัย,์ นายสุนทร และนายขวญัชยั 
  -  สายใต ้   นายอดิศร   
  -  สายตะวนัออก  อาจารยสุ์รศกัด์ิ, นางสาวช่ืนชีวนิ และนางสาวนทัธี 
  -  สายตะวนัออกเฉียงเหนือ นางสาวณฐัวรรณ์ และวา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  
  ซ่ึงรถทุกสายจะมีตวัแทนจากองคก์ารบริหารนิสิต ร่วมเดินทางไปดว้ย และจะมีการนดัประชุม
นิสิตท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์จัดทาํหนังสือขอลาเรียนให้กบันิสิตท่ีเขา้ร่วม
โครงการเพ่ือมอบใหก้บันิสิตในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 
 1.3  การแถลงข่าวการแสดงละคร เร่ืองพระอภัยมณี ตอน เสน่ห์เล่ห์ละเวง 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  ในวนัพุธท่ี 29 มิถุนายน 2554 จะมีการซ้อมใหญ่และการแถลง
ข่าวการแสดงละครของคณะเยาวชนไทย - อเมริกนั โครงการมรดกไทยคืนถ่ิน เร่ืองพระอภยัมณี ตอน เสน่ห์เล่ห์
ละเวง และในตอนเยน็จะเดินทางไปวงัหลงั และสะพานพระราม 8 โดยมีนายวิเชียรเป็นผูดู้แล และในวนัเดียวกนั
จะมีการประชุมนิสิตผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งนอ้งกลบับา้น ซ่ึงมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินและบุคลากรท่ีเหลือเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกบันิสิตดว้ย 
  



1.4  การเดนิทางไปเผยแพร่วฒันธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐแลนด์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง สมาพนัธ์วฒันธรรมพื้นบา้นแห่งประเทศสาธารณรัฐโปแลนด ์
ไดมี้หนงัสือเชิญ นางสาววิชชุตา  ยติุพงษ ์นกัศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้น
การแสดงนาฏศิลป์ เข้าร่วมเผยแพร่วฒันธรรมไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวนัท่ี 4 – 21 
กรกฎาคม 2554 น้ี 
 1.5  งาน “บ้านสมเดจ็ฯ Book Fair คร้ังที ่7” 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง สาํนกัวิทยบริการไดข้อเชิญชวนคณาจารย ์นิสิต นกัศึกษา และ
บุคลากร ในงาน “บา้นสมเด็จฯ Book Fair คร้ังท่ี 7” ระหว่างวนัท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2554 ตงัแต่เวลา 10.00 – 
16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 เพ่ือคดัเลือกหนงัสือท่ีมีความตอ้งการและสนใจจดัหาเขา้หอ้งสมุด 
 1.6  การเลีย้งอาหารคณะเยาวชนไทย – อเมริกนั ศูนย์วฒันธรรมซาน ฟรานซิสโก 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัเล้ียงอาหาร (โต๊ะจีน) สาํหรับคณะเยาวชนไทย-อเมริกนั
ศนูยซ์าน ฟรานซิสโก ในวนัพธุท่ี 29 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 
 1.7  โครงการกจิกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จาํกดั ไดข้อเชิญมหาวิทยาลยั
เขา้ร่วมโครงการกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”  ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป โดยมีอาจารยสิ์งห์ สิงข์ขจร อาจารยว์ิกรม  ศุขธนี และอาจารย์
พิบูลย ์วฑูิรยปั์ญญากลุ นาํนิสิตนกัศึกษาเขา้ร่วมเป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัในการจดักิจกรรมดงักล่าว 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่3/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  การจัดกจิกรรมรับขวญันิสิตใหม่ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การท่ียงัมีนิสิตบางสาขาวิชาทาํการจดักิจกรรมบายศรีสู่ขวญั
นิสิตใหม่อยู ่ซ่ึงจะนาํเขา้ท่ีประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2554 น้ี 
 3.2  การสัมภาษณ์กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  นายอดิศร แจง้ว่า ขณะน้ีไดท้าํการเปิดระบบการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3  คือ ตั้งแต่
วนัท่ี 26 – 30 มิถุนายน 2554 และยงัมีท่ีไม่ไดม้าสัมภาษณ์อีกประมาณ 2,000 คน ซ่ึงในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 จะ
เป็นวนัสัมภาษณ์วนัสุดทา้ย ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เพ่ิมเติม เร่ืองนิสิตผูกู้ร้ายเก่าต่อเน่ืองจากสถานศึกษาเดิม
อาจจะได ้100 % เตม็ ส่วนนิสิตผูกู้ร้ายใหม่  590 ราย เหมือนเดิม 
 3.3  การตรวจกพร.ของมหาวทิยาลยั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้วา่  การตรวจ กพร. ไดผ้า่นไปไดด้ว้ยความ โดยไดรั้บการตรวจถึง  2 
คร้ัง เน่ืองจากในรอบเชา้นั้นมีเอกสารท่ียงัไม่ตรงตามตอ้งการของคณะกรรมการ จึงไดน้าํมาแกไ้ขและนาํตรวจอีก
คร้ังจึงผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.4  การใช้ “รูปเล่าเร่ือง” 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํเอกสาร “ใชรู้ปเล่าเร่ือง” โดยในปี 2553 นั้นใชเ้อกสาร
จากกิจการบา้นสมเดจ็ไปก่อน โดยการทาํเอกสาร “ใชรู้ปเล่าเร่ือง” นั้นจะทาํข้ึนในปี 2554 น้ี 

 
 
 



3.5  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน โดยได้
สอบถามนายสุนทรเก่ียวกบัการใชง้านวา่สามารถจดัสรรไดห้รือยงั ซ่ึงนายสุนทรแจง้วา่ยงัเหลือเพียง 1 เคร่ืองท่ียงั
มาสามารถใชง้านไดเ้น่ืองจากการ์ดจอเสีย บริษทัฯกาํลงันาํกลบัไปแกไ้ข ส่วนท่ีเหลือสามารถจ่ายให้กบัอาจารย์
และเจา้หนา้ท่ีภายในสาํนกัฯ ไดแ้ลว้ ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพานั้น ในกรณีผูท่ี้มีและรับผิดชอบอยูแ่ลว้ให้
รับผิดชอบของเดิมไปก่อน และให้ทําใบเบิกสําหรับบุคลกรท่ีจะเบิกไปใช้ โดยมีผูอ้ ํานวยการ และรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เป็นผูดู้แลในการคุมบญัชีเบิก 
 3.6  การจัดทาํเล่ม SAR 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สอบถามความคืบหนา้การจดัทาํเอกสาร รายงานประจาํปี และรูปเล่มของ 
SAR โดยนางสาวช่ืนชีวิน แจง้วา่ จะทาํให้แลว้เสร็จในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554  และในวนัท่ีมีการตรวจประเมิน 
จะจัดให้มีนิทรรศการงานของแต่ละฝ่าย เพ่ือทาํการประชาสัมพนัธ์ของของแต่ละคน และในวนัดงักล่าวได้
มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของสาํนกัฯ ดว้ย 
 3.7  การจัดทาํเล่มรายงานการประชุม 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้างสาวนัทธีดาํเนินการจดัทาํแฟ้มของรายงาน
การประชุมตลอดปีการศึกษา 2553 ใหเ้รียบร้อย 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การกรอกข้อมูลลง CHEQA Online 
  นางสาวช่ืนชีวนิ  แจง้เร่ือง เม่ือจดัทาํเอกสาร SAR เรียบร้อยแลว้ จะตอ้งดาํเนินการกรอกขอ้มูล
ลง CHEQA Online ดว้ย ซ่ึงขณะน้ีสาํนกัฯ ไดร้หสัมาเรียบร้อยแลว้ และจะทาํการจดัทาํรหสัและมอบใหก้บัทุกคน
เพ่ือนาํขอ้มูลของตนเองลง CHEQA Online 
 5.2  การเปิดซองสอบราคา 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง จะมีการเปิดซองสอบราคาซ้ือสนามแบดมินตนั คร้ังท่ี 2 ในวนัศุกร์ท่ี 8 
กรกฎาคม 2554 ณ หอ้งพสัดุ อาคาร 5 ชั้น 1 
 5.3  กล้องถ่ายภาพและกล้อง VDO 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง กลอ้งถ่ายภาพมีทั้งหมด 7 ตวั แบ่งเป็น NIKON จาํนวน 3 ตวั CANON 
จาํนวน 4 ตวั กลอ้ง VDO SONY จาํนวน 2 ตวั ใชไ้ม่ไดจ้าํนวน 1 ตวั โดยรวมอยูท่ี่นายสุนทร และจะทาํเอกสาร
เอกสารใบเบิกอีกคร้ังหน่ึง 

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 13.25 น. 

 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


