รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 7 / 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสายัณ พุทธลา, นายสุ รศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์,
นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา,
นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์ วภิ า ดิลกสัมพันธ์, นายธีรถวัลย์ ปานกลาง , นางสาวพรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุม 09.45 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 งานเทศน์ มหาชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดขบวนแห่เทศน์มหาชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ถึง โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ส่ วน
ในเวลา 15.00 มีผบู้ ริ หารของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ โดยมี ผศ.ดร.สุ ดารัตน์ เป็ น
ผูน้ าํ ทีมในการเข้าเฝ้ าพร้อมรับเสด็จฯ
1.2 โครงการเปิ ดโลกชมรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 จะมีงานพิธีเปิ ดโลกชมรม ณ ลาน
กิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.30 น โดยมีผศ.ดร. จันทร์ วิภา เป็ นประธานในการเปิ ด และจะมีการประชุม
อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มอบหมายให้นางสาวชื่นชี วินเป็ นหลัก และหลังจากที่ทาํ การประชุม
อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมแล้วให้ทาํ หนังสื อถึงธนาคารไทยพานิชย์ เพื่อทําการเปิ ดบัญชี
1.3 การประกวดฑูตกิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้ง เรื่ อ ง การประกวดทู ต กิ จ กรรมรอบตัด สิ น จะจัด ขึ้ น ในวัน ที่ 27
กรกฎาคม 2554 ตั้ง แต่ เ วลา 12.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 และในวัน ดัง กล่ า วจะมี ก ารแสดงคอนเสิ ร์ ต ทั้ง นี้ ได้
มอบหมายให้บุคลากรภายในสํานักเข้าร่ วมดูแลความเรี ยบร้อยและความปลอดภัยของนิสิตด้วย
1.4 การเดินทางไปรับในอนุมทนาบัตร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ผูอ้ าํ นวยการสํานักจะเดินทางไป วัด
ศรี สุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อไปรับใบอนุโมทนาบัตร
1.5 ป้ ายประชาสั มพันธ์ ห้ามสู บบุหรี่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้ศูนย์เวชศึกษาทําป้ ายประชาสัมพันธ์ห้ามสู บ
บุหรี่ ภายในมหาวิทยาลัย โดยถ้าไม่มีงบประมาณให้ทาํ เรื่ องขอเบิกที่สาํ นักกิจการนิสิตนักศึกษา
1.6 การเดินทางไปประชุม ณ สิ บสองปันนา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ เชียงราย - สิ บสองปั น
นา – เส้นทาง R 3 a ของคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2554 โดยมีเรื่ อง การนํา
เรื่ อง การพิจารณากําหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการฯ ตามระบบจําแนกตําแหน่ง (เข้าแท่ง) ไป
ประชุมกันในครั้งนี้ดว้ ย

1.7 ประกาศการจ่ ายค่ าตอบแทนอาจารย์ผ้สู อน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานและค่าดําเนิ นการ
ในการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยที่ประชุมคณะบดี 4 คณะ ได้ทาํ การประชุมและพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เกินภาระงานฯ ประจําภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
1.8 การสํ าเร็จการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ผศ.ชลลดา พงศ์พฒั นโยธิ น ได้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขา การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และได้ขอปรับวุฒิการศึกษาเป็ น ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
1.9 การศึกษาต่ อปริญญาเอก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การศึกษาต่อระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตของ น.ส.เพียงธิ ดา เสรี สุทธิ กลู ชัย
ในหลักสู ตรครุ ศาสตร์ ดุษฏี บณ
ั ฑิ ต สาขาพัฒนาศึ กษา ภาคนอกเวลาราชการ แบบ2.1 จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ภาคต้น ประจําปี การศึกษา 2554
1.10 การประกาศการเก็บเงินของบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศเก็บเงิน
ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2554
1.11 การขอบคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุ รีได้ทาํ หนังสื อขอบคุ ณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้นาํ ดอกไม้แสดงความยินดีในงานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 8
กรกฎาคม 2554
1.12 สรุ ปรูปเล่มเข้ าทีป่ ระชุมกอม.
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก แจ้งเรื่ อง ได้มอบหมายให้สภานิ สิตทําหนังสื อสรุ ปงานกิจกรรมเป็ นรู ปเล่ม
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2554
รับรองรายงานการประชุ มโดยมีการแก้ไข
ข้อ 3.2 การประชุมเครื อข่ายหอพัก โดยการประชุมจะจัดในวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 และส่ งหนังสื อให้
ผูป้ ระกอบการหอพักในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 จากข้ อ 1.2 มาตรการร้ านอาหารทีจ่ ําหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบสถานศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งว่า ยังมีการให้นิสิตที่สวมเครื่ องแบบเข้าร้านเหมือนเดิม
3.2 จากข้ อ 1.4 การประกวด “ทูตกิจกรรม”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จะมีกิจกรรม
ประกวดทูตกิจกรรมรอบตัดสิ น พร้อมคอนเสิ ร์ต ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
3.3 จากข้ อ 1.6 การแห่ เทียนจํานําพรรษา
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ ได้ใ ห้ น างสาวชื่ น ชี วิ น แจ้ง เรื่ อ งการไปแห่ เ ที ย นจํา นํา พรรษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยนางสาวชื่นชี วิน ได้แจ้งว่าเข้าร่ วมขบวนไปกับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งคณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิต
เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นจํานวนมาก แต่ไม่มีเครื่ องดนตรี หรื อวงดุริยางค์ประกอบทําให้ดูแล้วเงียบไป
3.4 จากข้ อ 1.7 โครงการบริการวิชาการ
นายวิเชียร แจ้งว่า ได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการไปแล้ว คือ
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โครงการการพัฒนาความรู้เรื่ องเพศศึกษากับปั ญหาเยาวชน
และการแก้ปัญหาเรื่ องเพศกับวัยรุ่ น 1ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3

- วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โครงการปั ญหาและแนวทางการส่ งเสริ มวัยรุ่ นไทยกับ
เพลงลูกทุ่งและการพัฒนาบุคลิกภาพผูเ้ ข้าประกวดร้องเพลง โยมีครู เทียมมาเป็ นวิทยากร ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00
น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 โครงการการส่ งเสริ มและพัฒนาความสนใจด้านกีฬาของ
เยาวชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3
3.5 จากข้ อ 1.8 การเดินทางไปประชุมกอม. ณ ประเทศจีน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ องที่เดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยสิ บสองปั นนา เพื่อเข้าร่ วม
เซ็น MOU โดยผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้กล่าวว่าอาจจะส่ งเจ้าหน้าที่ไปกับคณะเพื่อการ
เรี ยนรู้ร่วมกันด้วย
3.6 จากข้ อ 1.9 การประชุมอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งว่า ในวันที่ 4 สิ งหาคม 2554 จะมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม
และ ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน และนางสาวณัฐวรรณ์ ดูแลเรื่ อง
โครงการของนิ สิต โดยให้เบิกค่าอาหารว่างสําหรับนิ สิตและอาจารย์ที่ปรึ กษา จํานวน 150 ชุด และให้นาํ เงินที่เบิก
แล้วให้กบั ฝ่ ายสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการจัดชุดอาหารว่างสําหรับการประชุมครั้งนี้
3.7 จากข้ อ 3.2 การประชุมเครือข่ ายหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการประชุมเครื อข่ายหอพัก ในวันที่ 23
สิ งหาคม 2554 โดยนางสาวณัฐวรรณ์ ได้แจ้งว่า หนังสื อเชิญเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และจะดําเนินการส่ งหนังสื อในวันที่
29 กรกฎาคม 2554
3.8 จากข้ อ 3.3 การทําไวนิลประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งว่า การจัดทําไวนิลสําหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม นั้น องค์การบริ หาร
นิสิตเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําแล้ว
3.9 จากข้ อ 3.4 การสั มภาษณ์ กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การประชุมผูก้ รู้ ายเก่า และรายใหม่ ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2554 ผ่านไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและได้รับความร่ วมมือจากนิสิตกูย้ มื ดี
3.10 จากข้ อ 3.5 ระบบ MIS
นายสุ นทร สื บเนื่ องแทนอาจารย์ธีรถวัลย์ เรื่ องระบบ MIS ว่า ขณะนี้ ได้ทาํ การตรวจสอบหน้า
เว็บแล้ว และจะดําเนินการให้ผอู้ าํ นวยการสํานักฯ ลงนามอีกครั้ง
3.11 จากข้ อ 3.6 การตรวจประกันของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งว่า SAR 3 จะแล้วเสร็ จในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ซึ่ งจะนําไปมอบให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับ
เสนอผูท้ ี่ตอ้ งดําเนินการตอบคําถามของคณะกรรมการตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูต้ อบ ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯเป็ น
ผูช้ ่วย
องค์ประกอบที่ 3 มอบหมายให้นายวิเชี ยรเป็ นผูต้ อบ นายสุ นทร, นางสาวอัญชลี,
นางสาวณัฐวรรณ์, นายอดิศร และนายขวัญชัย เป็ นผูช้ ่วย
องค์ประกอบที่ 5 มอบหมายให้นายอดิศรเป็ นผูต้ อบ และนายขวัญชัยเป็ นผูช้ ่วย
องค์ประกอบที่ 7 มอบหมายให้อาจารย์ สุรศักดิ์เป็ นผูต้ อบและนางสาวณัฐวรรณ์เป็ น
ผูช้ ่วย
องค์ประกอบที่ 8 มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นผูต้ อบ และผูอ้ าํ นวยการสํานักฯเป็ น
ผูช้ ่วย

องค์ประกอบที่ 9 มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูต้ อบ และผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ
เป็ นผูช้ ่วย
องค์ประกอบที่ 10 มอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูต้ อบ และว่าที่ ร้อยโทบัญญัติเป็ น
ผูช้ ่วย
เรื่ องการจัดเตรี ยมของที่ระลึกอาหารว่าง มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ, นางสาว
ชื่นชีวนิ ดูแลเรื่ องการจัดห้องประชุม, นายสุ นทร และนายขวัญชัย ดูแลเรื่ องสื่ อโสตต่าง ๆ
3.12 จากข้ อ 3.7 เครื่องคอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการมอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิ ดพกพา
โดยนายสุ นทรแจ้งว่า ได้ทาํ ใบเบิกครุ ภณั ฑ์แล้ว และสามารถมารับได้
3.13 จากข้ อ 5.1 เสื้อกีฬา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามเรื่ องเสื้ อกีฬา โดยอาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งว่าจะดําเนิ นการแจกในวันที่
27 กรกฎาคม 2554 และได้ฝากอาจารย์ สุรศักดิ์ในการดูแลเรื่ องเสื้ อสําหรับมอบให้อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยมอบหมายให้
นางสาวนัทธีตรวจสอบงบประมาณที่สามารถใช้ได้ดว้ ย
3.14 จากข้ อ 5.2 กีฬาภายใน
นายสุ นทร แจ้งว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนิ สิตและเจ้าหน้าที่ เสนอให้เลื่อนการแข่งขัน จาก
วันที่ 14 – 27 พฤศจิกายน 2554 เป็ น วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2554
3.15 จากข้ อ 5.3 การประชุมร่ วมกับชุมชน
ว่า ที่ ร้ อ ยโทบัญ ญัติ แจ้ง เรื่ อ ง ในวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2554 จะมี ก ารประชุ ม เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน
วัดกัลยาณ์ ในโครงการเครื อข่ายชุมชนและมหาวิทยาลัย เพื่อป้ องกันยาเสพติด ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
3.16 จากข้ อ 5.4 ตุ๊กตา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มอบหมายให้นางสาวนัทธี หาห้องหรื อตูส้ ําหรั บใส่ ตุ๊กตาให้มิดชิ ดและ
เรี ยบร้อย
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 เลือ่ นการสั มภาษณ์
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การขอเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ ทุนให้เปล่า จากวันที่ 19 กรกฎาคม
2554 เป็ นวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมียอดนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จํานวน 111 ราย
5.2 การรับสมัครนิสิตกองทุนกู้ยมื ฯแบบต่ อเนื่องเพิม่ เติม
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การเปิ ดรับนิสิตกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษากูต้ ่อเนื่ องเพิ่มเติม เนื่องจากมียอด
ทุนที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมอีก จํานวน 290 คน
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 15.00 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 1 สิ งหาคม 2554

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

