รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 6 / 2554
ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสายัณ พุทธลา, นายสุ รศักดิ์ เครื อหงษ์, นายธี รถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวพรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาว
ชื่นชีวนิ พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละ
พันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวลิ า, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์
เริ่มประชุ ม 09.45 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 งานเทศน์ มหาชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเป็ นเจ้าภาพในการเทศน์มหาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 3 กัณฑ์ โดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดงานเทศน์มหาชาติครั้งนี้
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ซึ่ ง
ขบวนเริ่ มจาก 1. ป้ ายมหาวิทยาลัยฯ 2. ธงชาติ 3. ธงเฉลิมพระเกียรติ 4. พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ 5. วงโยธวาธิ ต 6. ขบวนแห่ ผา้ ไตรพระราชทานพานแว่นฟ้ า และ
สัปทน 7. ขบวนตัวละครแต่ละกัณฑ์ 8. ขบวนเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม 9. บาตร ต้นกัณฑ์เทศน์ กล่องรับบุญ และ
นิ สิตปิ ดท้ายกัณฑ์แต่ละกัณฑ์ จํานวน 100 คน โดยมอบหมายให้นายอดิศรประสานงานกับนิ สิตกองทุนฯ จํานวน
500 คน ว่ าที่ร้อยโทบัญญัติในการประสานงานกับนักศึกษาวิชาทหาร และนายวิเชียร ประสานงานเรื่ องอาหารและ
นํ้าดื่มของนิสิตรวมถึงการฝึ กซ้อมขบวนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ส่ วนเรื่ องกระเป๋ ายาและพยาบาลมอบหมายให้
นางสาวอั ญ ชลีเ ป็ นผูด้ ู แ ล และจะมี ก ารฝึ กซ้อ มในวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2554 และในเรื่ อ งของค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ
มอบหมายให้องค์การบริ หารนิสิตเป็ นผูด้ ูแล
1.2 มาตรการร้ านอาหารทีจ่ ําหน่ ายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบสถานศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง มาตรการเกี่ยวกับร้านอาหารที่จาํ หน่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
บริ เวณโดยรอบสถานศึกษา โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน เป็ นผูป้ ระสานงานกับผศ.ดร.จันทร์ วิภา, ผศ.สมชาย,
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ, รองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ และทางสถานี ตาํ รวจ ในการเข้าไปพบและร่ วมแสดงความยินดีกบั
ผูก้ าํ กับใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นี้
1.3 การลงนามถวายพระพร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ตัวแทนคณาจารย์และนิ สิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย
1.4 การประกวด “ทูตกิจกรรม”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง โครงการประกวด “ทูตกิจกรรม” แบ่งเป็ น 3 รอบ ได้แก่
- สัมภาษณ์ผเู้ ข้าสมัครฑูตกิจกรรม ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
- รอบคัดเลือก
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
- รอบตัดสิ น
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 และในวันดังกล่าว จะมี Concert ของผูใ้ ห้การสนับสนุนด้วย

1.5 กิจกรรมเปิ ดโลกชมรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง กิจกรรมเปิ ดโลกชมรม จะมีข้ ึนในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดย
พิธีเปิ ดได้ขอให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมงานดังกล่าวด้วย
1.6 การแห่ เทียนจํานําพรรษา
ผู้อ ํา นวยการสํ า นั ก ฯ แจ้ง เรื่ อง การแห่ เ ที ย นจํา นํา พรรษาเขตกรุ งเทพมหานคร ในวัน ที่
14 กรกฎาคม 2554 มีท้ งั หมด 13 สาย โดยมีคณะทั้ง 4 คณะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดังนี้
คณะครุ ศาสตร์
เวลา 08.30 น.
ภาษาอังกฤษ
วัดประยูรวงศ์
เวลา 08.30 น.
ภาษาไทย
วัดประดิษฐาราม
เวลา 08.30 น.
วิทยาศาสตร์
วัดบางไส้ไก่
เวลา 08.30 น.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วัดใหญ่ศรี สุพรรณ
เวลา 09.30 น.
สังคมศึกษา
วัดประดิษฐาราม
เวลา 12.30 น.
ศิลปกรรมศึกษา
วัดใหญ่ศรี สุพรรณ
เวลา 12.30 น.
คณิ ตศาสตร์
วัดประดิษฐาราม
เวลา 12.30 น.
การศึกษาปฐมวัย
วัดบางไส้ไก่
เวลา 12.30 น.
พลศึกษา/จิตวิทยา/
เทคโนฯ/วัดผลการศึกษา วัดประดิษฐาราม
และบริ หารการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 08.00 น.
วัดบุปผาราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 08.30 น.
วัดอนงค์คาราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 08.30 น
วัดราชสิ ทธาราม
เวลา 13.00 น.
วัดพิชยั ญาติการาม วรวิหาร
ส่ วนการประสานงานกับทางตํารวจมอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ และ อาจารย์ธีรถวัลย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
1.7 โครงการบริการวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามเรื่ องโครงการบริ การวิชาการของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดย
นายวิเชียร แจ้งว่าโครงการดังกล่าวจะดําเนินการจัดทําในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
การพัฒนาความรู ้เรื่ องเพศศึกษากับปั ญหาเยาวชนและการแก้ปัญหาเรื่ องเพศกับวัยรุ่ น เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 , โครงการการส่ งเสริ มและพัฒนาความสนใจด้านกีฬาของเยาวชนในวันที่ 30 กรกฎาคม
2554 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 และโครงการปั ญหาและแนวทางการส่ งเสริ ม
วัยรุ่ นไทยกับเพลงลูกทุ่งและการพัฒนาบุคลิกภาพผูเ้ ข้าประกวดร้องเพลงยังไม่กาํ หนดวันที่แน่นอน
1.8 การเดินทางไปประชุมกอม. ณ ประเทศจีน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปประชุม ณ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2554 นี้
1.9 การประชุ มอาจารย์ ทปี่ รึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย
และในการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 4 สิ งหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 โดยท่านอธิ การบดีจะขอ
พบตัวแทนนิ สิตก่อน เวลา 14.00 น. และจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรม เวลา 15.30 น. โดยมอบหมายให้

นางสาวณัฐวรรณ์ ทาํ หนังสื อเชิญอธิ การบดี และมอบหมายให้นางสาวชื่ นชี วิน และนางสาวนัทธีจดั ทําเอกสารการ
เข้าประชุมเป็ นรู ปเล่มให้เรี ยบร้อย
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 จากข้ อ 1.1 การเดินทางไปแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปร่ วมขบวนแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัด ศรี สุรยวง
ศาราม จ. ราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยฯได้มอบเงินทําบุญให้กบั ทางวัด จํานวน 63,999 บาท และในปี นี้ มีนกั ศึกษาเข้า
ร่ วมกิจกรรมเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งนายอดิศรได้แจ้งในที่ประชุมว่าทางสถานี ตาํ รวจได้ขอให้ส่งเอกสารการขอความ
ร่ วมมือจากทางสถานีตาํ รวจมาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 4 วัน ก่อนงาน ด้วย
3.2 จากข้ อ 1.3 การประชุมเครือข่ ายหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. จะจัดให้มีการประชุม
เครื อข่ายหอพัก โดยหอพักที่มีเครื อข่ายกับทางมหาวิทยาลัยฯ มีจาํ นวน 30 แห่ง โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์
ทําหนังสื อเชิญผูป้ ระกอบการหอพักเข้าร่ วมประชุม ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 และจะทําการส่ งหนังสื อ
เชิญในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
3.3 จากข้ อ 1.5 การทําไวนิลประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบให้นายวิเชียร ประสานงานกับอาจารย์ ธีรถวัลย์ ในการจัดทําไวนิ ล
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม โดยนําภาพกิจกรรมจากงานรับน้องมาประกอบการประชาสัมพันธ์
3.4 จากข้ อ 3.4 การสั มภาษณ์ กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอิดศร แจ้งว่ากําหนดการประชุม นิสิตผูก้ ยู้ มื ประเภทผูก้ ตู้ ่อเนื่องย้ายสถานศึกษา แบ่งเป็ น
- รายชื่อผูก้ ตู้ ่อเนื่ องลําดับที่ 1 – 1375 ประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30
น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
- รายชื่อผูก้ ตู้ ่อเนื่องลําดับที่ 1376 – 2154 และรายชื่อผูก้ รู้ ายใหม่ ลับที่ 1 – 446 ประชุม
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
3.5 จากข้ อ 1.8 โครงการแผนแม่ บทตามโครงการพระราชดําริ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์แจ้งความคืบหน้าโครงการแผนแม่บทตาม
โครงการพระราชดําริ โดยอาจารย์ธีรถวัลย์แจ้งว่า ได้นาํ กิจกรรมดังกล่าวมาผนวกกับกิจกรรมของนิสิต รวมไปถึงได้
แจ้งเรื่ องการทํา TRANSCRIP กิจกรรม และการประชุม MIS ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นี้ดว้ ย
3.6 จากข้ อ 1.9 การตรวจประกันของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งว่า สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาจะเข้ารับการตรวจประกันในวันที่ 26
กรกฎาคม 2554 และ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทํานิ ทรรศการผลงานของ
ตนเอง เพื่อรอรับการตรวจประกันดังกล่าว และมอบหมายให้นางสาวชื่นชี วินรายงานผลการดําเนิ นงานของสํานัก
กิจการนิ สิตนักศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่ วมรับฟั งการตรวจประกันด้วยเนื่ องจากจะต้องตอบคําถามของ
กรรมการตรวจประเมิน
3.7 จากข้ อ 3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามนายสุ นทร เรื่ องการส่ งมอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิ ดพกพา โดย
นายสุ นทรแจ้งว่าได้จดั ลงโปรแกรมทั้งหมดแล้วและจะส่ งมอบให้กบั ผูร้ ับผิดชอบหลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 นี้
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 เสื้อกีฬา
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง เสื้ อกีฬา โดยขณะนี้ ได้รับเสื้ อกีฬาจากบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 จํานวน 888 ตัว
เหลืออีก 2 ครั้ง ซึ่ งจะทําการแจกให้กบั นิสิต แบ่งเป็ น 3 รอบ โดยนิสิตจะต้องนําสมุดกิจกรรมมาด้วย ดังนี้
- วันที่ 14 – 29 กรกฎาคม 2554
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วันที่ 1 – 5 สิ งหาคม 2554
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะวิท ยาการ
จัดการ
- วันที่ 7 – 11 สิ งหาคม 2554
คณะครุ ศาสตร์
ส่ วนนักศึกษา ภาคกศ.พ. สามารถมารับได้ ซึ่ งจะต้องนําหลักฐานคือใบเสร็ จค่าลงทะเบียนเรี ยน
มายืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ และสําหรับนิสิต จะต้องนําสมุดกิจกรรมมาขอรับเสื้ อเท่านั้น
5.2 กีฬาภายใน
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การนัดประชุมกีฬาภายใน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 โดยการแข่งขัน
กีฬาภายในจะเริ่ มขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤศจิกายน 2554 ส่ วนเรื่ องสถานที่ที่จะใช้ในพิธีเปิ ด-ปิ ด การแข่งขัน
กีฬานั้น ยังไม่สรุ ปเนื่ องจากมีปัญหาเรื่ องสถานที่ที่ไม่เพียงพอในการแข่งขันและจํานวนนิ สิตที่มีจาํ นวนมาก โดย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์หาสถานที่และพาไปสํารวจเพื่อทําการตัดสิ นใจอีกครั้งหนึ่ ง
5.3 การประชุมร่ วมกับชุมชน
ว่า ที่ ร้ อ ยโทบัญ ญัติ แจ้งเรื่ อ ง การได้ร่ ว มกับ ชุ ม ชนในการคิ ด โครงการเครื อ ข่ ายชุ ม ชนและ
มหาวิทยาลัย เพื่อป้ องกันยาเสพติด โดยชุมชนได้ส่งโครงการมาแล้ว และจะเริ่ มดําเนินโครงการ ดังนี้
- ชุมชนวัดกัลยาณ์ จะดําเนินกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554
- ชุมชนวัดประดิษฐาราม จะดําเนินโครงการในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554
- ชุมชนบางเสด็จ อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง อยูใ่ นระหว่างกําลังประสานงาน
5.4 จํานวนตุ๊กตาในงานราตรีบัณฑิต
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การสํารวจจํานวนตุ๊กตาที่คงเหลือจากงานราตรี บณ
ั ฑิต ทั้งหมด 450 ตัว
โดยมียอดคงเหลือ จํานวน 157 ตัว มอบเป็ นของขวัญบัณฑิตไป จํานวน 293 ตัว
5.5 กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษาร่ วมงานมุฑิตาจิต
นายอดิ ศ ร แจ้ง เรื่ อ ง ประธานเครื อ ข่ า ยกองทุ น ฯ ได้เ ชิ ญ ตัว แทนของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้า นสมเด็จ ร่ ว มงานแสดงมุ ฑิต าจิ ตผูอ้ าํ นวยการกองทุ น กู้ยืม เพื่อ การศึ ก ษา ศ.ดร. นายแพทย์ธ าดา มาติ น ซึ่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ นายอดิศร และนายขวัญชัย จะเดินทางไปร่ วมแสดงมุฑิตาจิตในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา
08.00 น. ณ สํานักงานใหญ่กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา แยก อ.ส.ม.ท.
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 11.50 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

