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เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ คณะครุ ศาสตร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประกาศรายชื่ อนิ สิตใหม่คณะครุ ศาสตร์ ที่สอบผ่านการคัดเลือก ซึ่ งจะมีนิสิตเข้ามารับ
รายงานตัวเป็ นจํานวนมาก โดยในส่ วนของกองทุนกูย้ ืมฯ นั้นได้มอบหมายให้นายอดิ ศร และนายขวัญชัยตรวจสอบเว็บไซต์ของ
กองทุนให้เรี ยบร้อยและเป็ นปั จจุบนั ด้วย
1.2 การปรับขึน้ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยจะทํา
การปรับขึ้นเงินเดือนสิ้ นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้ ซึ่ งประธานฯ ได้แนะนําให้ออมเก็บไว้ใช้ในภายหน้าด้วย
1.3 การเข้ าร่ วมประชุ มผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านกองทุนประจําสถานศึกษา
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง แจ้ง เรื่ อ ง การเข้า ร่ ว มประชุ ม ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผูป้ ฏิ บ ัติ ง านกองทุ น ประจํา
สถานศึกษา เรื่ อง การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในการดําเนินการ กยศ.และกรอ. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดย
มีอาจารย์สายัณ, นายอดิศร และนายขวัญชัยเดินทางไปเข้าร่ วมประชุม ซึ่ ง รายละเอียดของกองทุนกยศ. จํากัดอยูท่ ี่รายได้ผปู ้ กครอง
รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท และในส่ วนของกองทุนกรอ. หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหมือนกับ กยศ. เว้นเฉพาะเงินรายได้ของผูป้ กครองที่
ไม่เหมือนกันซึ่ งจะเปิ ดกว้างมากกว่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
1.4 การเดินทางนํานิสิตไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทลัยราชภัฏสงขลา และประเทศมาเลเซีย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดิ นทางนํานิ สิต จํานวน 31 คน ไปศึ กษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
ประเทศมาเลเซี ย ระหว่างวันที่ 5- 7 มิถุนายน 2555 ซึ่ งนิสิตดังกล่าวเป็ นนิสิตตัวแทนสาขาวิชา และจะต้องทําหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงให้กบั
นิสิตรุ่ นถัดไปที่จะต้องเดินทางไปเรี ยนร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.5 การประชุ มสภานิสิตสมัยสามัญ ครั้งที่ 1
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ดประชุ มสภานิ สิตสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุ ม
อาคาร 100 ปี ชั้น 15 เพื่อชี้แจงกิจกรรม และพิจารณาโครงการต่าง ๆ กับสมาชิกสภานิสิตทุกคน และให้เป็ นไปตามระเบียบสภานิสิต
โดยมีท่านอธิการบดีมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ดดังกล่าว
1.6 การสอบพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสอบพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยในวัน
ดังกล่าวผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ จะนําตัวแทนนิสิตประจําสาขาวิชาเดินทางไปศึกษาดูงาน จึงได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์, ผศ.อรี ยา
และอาจารย์ธีรถวัลย์ เป็ นผูค้ วบคุมการสอบ และมอบหมายให้นายสุ นทรดูแลเรื่ องห้องสอบและเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการคุมสอบ

1.7 การเตรียมความพร้ อมในการเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะเข้ารับพด
ระราชทานปริ ญญาบัตรในวันที่ 21 สิ งหาคม 2555 โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ พร้อมด้วยรองผูอ้ าํ นวยการ, รองคณบดี 5 คณะ และ
นางสาวชื่นชีวิน จะเดินทางไปเข้าร่ วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และได้วางรายละเอียด
การฝึ กซ้อมและลําดับที่เอกสารต่าง ๆ โดยมอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแลและนํามาคุยกับผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ อีกครั้ง ส่ วนการ
รายงานตัวบัณฑิต จะเริ่ มรายงานตัววันที่ 14 – 29 กรกฎาคม 2555 การทําตารางกองเกียรติยศ มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูด้ ูแล
ซึ่ งได้จดั ทําเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว มีดงั นี้
วันที่ 27 สิ งหาคม 2555
โรงเรี ยนมัธยมสาธิต
วันที่ 21 สิ งหาคม 2555
นิสิตกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
วันที่ 23 สิ งหาคม 2555
นิ สิตกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ส่ วนตารางการฝึ กซ้อมผูอ้ าํ นวยการ
สํานักฯ จะคุยกับสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง
1.8 การแต่ งตั้งนากยกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่ ง ตั้ง นายกสภามหาวิ ทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 12 ราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว และจะมีการประชุมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 นี้
1.9
การร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริ ญญาในสาขาวิชา อักษรย่ อสํ าหรั บสาขาวิชา ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุ ยประจําตําแหน่ ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การร่ างพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุ ยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วมีการแก้ไขเพียง
เล็กน้อยเฉพาะถ้อยคํา ซึ่ งได้มีหนังสื อยืนยันจะหน่วยงานเจ้าของเรื่ องในการเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้เสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วยแล้ว
1.10 การจัดโบลิง่ การกุศล
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโบลิ่งการกุศลของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา และองค์การบริ หารนิ สิต ส่ งหน่ วยงานละ 2 ทีม ซึ่ งจะจัดแข่งในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2555 นี้
1.11 การเตรียมงานการตรวจประกันคุณภาพ สํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2554
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมงานการตรวจประกันคุณภาพ สํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษา ประจําปี 2554 โดย
จัดแบ่งผูร้ ับผิดชอบ ตามองค์ประกอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งเหลือเพียงคู่มือการประเมินตนเองที่ยงั ไม่สมบูรณ์เนื่ องจากข้อมูลบาง
ข้อมูลยังมีการแก้ไขและจะต้องนํารายละเอียดของบทที่ 2 ไปใส่ ลงในบทที่ 3 ด้วย ส่ วนในองค์ประกอบอื่น ๆ เหลือเพียงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 41/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การเดินทางไปราชการโครงการสัมมนาอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ในวันที่ 11 – 14
พฤษภาคม 2555 ณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับการตอบรับที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นอย่างมาก

3.2 สรุ ปจํานวนผู้สมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสรุ ปจํานวนผูส้ มัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน โดยมีผเู ้ ข้าสมัคร
สอบทั้งสิ้ น 20 คน และจะสอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
3.3 การปรับขึน้ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/อาจารย์ งบประมาณแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/อาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ในอัตรา 15,000
บาท นั้น โดยจะต้องสอบถามจากทางการเงิน/กองบริ หารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนอีกครั้งหนึ่ง
3.4 การดูแลบัญชีเงินสวัสดิการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การดูแลบัญชีเงินสวัสดิการหลังจากที่นางสาวณัฐวรรณ์ลาออก โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ จะ
เป็ นผูด้ ูแลไปก่อน และในส่ วนของรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการรับเรื่ องเข้าเรื่ องออก มอบหมายให้นางสาวนัทธี, นายวิเชียร และนาย
ขวัญชัยเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งประธานฯ ได้เสนอให้บุคลากรในสํานักฯ ทุกคน เขียนงานที่อยากทําเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนงานเดิมเป็ นงานอื่น มา
ให้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นี้ดว้ ย
3.5 การคืนถุงนอน
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การติดต่อคืนถุงนอนสําหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย โดยสามารถติดต่อขอคืนได้ที่นายสุ นทร
เท่านั้น เนื่องจากจะต้องคืนเงินมัดจําค่าถุงนอนให้กบั นักกีฬาดังกล่าวด้วย
3.6 งานกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การดําเนินงาน กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)มีนิสิตเข้าลงทะเบียนวันนี้ – วันที่ 30
มิถุนายน 2555 เท่านั้น ในส่ วนของกองทุน กรอ. มีการดําเนินการเหมือน กยศ. ทัว่ ไป และจะเปิ ดหลัง 1 มิถุนายน 2555 เป็ นต้นไป
และมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
- ต้องไม่เคยกูย้ มื กรอ. ปี 2549
- ต้องเป็ นนิสิตปี 2555 อายุไม่เกิน 30 ปี (จะกูม้ าแล้วหรื อไม่เคยกูก้ ไ็ ด้)
- จะต้องมีทุกสาขาวิชาที่ผา่ น TQF ซึ่ งขอรบกวนให้นายสุ นทรเขียนข้อความต่าง ๆ ขึ้นระบบของ
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การมารายงานตัวของนิสิตใหม่
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การมารายงานตัวของนิสิตใหม่ โดยผศ.ชลิตได้สอบถามว่ามีบุคลากรเข้ามาให้คาํ แนะนํากับ
นิสิใหม่หรื อไม่
5.2 การประสานงานติดตั้งป้ ายประชาสั มพันธ์ งดสู บบุหรี่
นายบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การประสานงานติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์งดสู บบุหรี่ ที่ทาํ เสร็ จแล้ว โดยได้นดั นิ สิตที่ขอ
ซ่อมกิจกรรมให้ช่วยติดตั้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
5.3 การเดินทางไปประชุ มสมรรถนะ
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การขออนุ ญาตไปประชุมสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิ ว
ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2555 โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ให้กลับมาแจ้งในที่ประชุมและสรุ ปเป็ นรู ปเล่มด้วย
5.4 การจัดทําคู่มอื การประเมินตนเอง
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การจัดทําคู่มือรายงานการประเมินตนเอง ซึ่ งยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากเอกสารและข้อมูล
ที่มอบหมายให้แต่ละบุคคลจัดหานั้นยังไม่ครบถ้วน โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ให้ทุกคนรี บส่ งงานให้นางสาวชื่นชีวินโดยด่วน

5.5 การนํานิสิตเข้ าอัดรายการตี 10
นายวิเชี ยร แจ้งเรื่ อง การนิ สิตเข้าร่ วมอัดรายการตี 10 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และมี นิสิตที่ เข้าคัดเลื อด
ประกวดนักร้องอะคาเดมี่ แฟนเทเชีย จํานวน 2 คน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

