รายงานการประชุ มคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 2 / 2554
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสายัณ พุทธลา, นายสุ รศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวพรธิ ภา ไกรเทพ, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นางสาว
อัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายอดิศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา,
นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
นายธีรถวัลย์ ปานกลาง,นางสาวชื่นชีวนิ พลายบัว
เริ่มประชุม 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งในทีป่ ระชุมทราบ
1.1 การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่รอบพิเศษในวันที่ 13 มิถุนายน 2554
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องปรุ ชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมอบหมายให้นายวิเชี ยรจัดห้องประชุม
นายอดิศร และนายขวัญชัยดูแลเรื่ องการฉาย VTR และนางสาวนัทธี ดูแลเรื่ องสมุดกิจกรรมนิสิต
1.2 พิธีไหว้ ครู
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 จะมีพิธีไหว้ครู ข้ ึน โดย
แบ่งเป็ น 5 รอบ ดังนี้
คณะครุ ศาสตร์ รอบแรก
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.30 น.
คณะครุ ศาสตร์ รอบที่สอง
ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.
คณะวิทยาการจัดการ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์ฯและคณะมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น.
ภาคพิเศษ
ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.
โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน และนายวิเชียรดูแลเรื่ องการฝึ กซ้อม ซึ่ งจะทําการฝึ กซ้อมในวันพุธที่
15 มิถุนายน 2554
1.3 งานรับน้ อง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมรับน้องในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 โดยจะ
เริ่ มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็ นต้นไป โดยมอบหมายให้นายวิเชียร แบ่งงานตามจุดต่าง ๆ และนางสาวนัทธี
จัดทําคําสั่งพร้อมยืมเงินทดลองจ่ายสําหรับผูท้ ี่มาร่ วมกิจกรรม
1.4 การประชุมอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง จะมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ในวันที่ 7 กรกฎาคม
2554 เวลา 16.00 น. เพื่อวางแผนงานกิจกรรมในปี การศึกษา 2554 ต่อไป

1.5 การลงนามถวายพระพร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน อาจารย์ สุรศักดิ์ อาจารย์ ธีรถวัลย์ และนาย
วิเชี ยร พร้อมด้วยบุคลากรสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา ได้นาํ ตัวแทนนิ สิตประจําสาขาวิชา จํานวน 67 สาขาวิชา
เดิ นทางไปร่ วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ และทูลกระหม่อมฟ้ าหญิงอุบลรั ตน์สิริราช
กัลยาฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
1.6 เสื้อกีฬา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถาม อาจารย์ สุรศั กดิ์ถึงความคืบหน้าเรื่ องเสื้ อกีฬาสําหรับนิ สิต
ใหม่ โดยอาจารย์ สุรศักดิ์ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ทาํ สัญญาพร้อมกับโอนเงินให้กบั บริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วใน
ส่ วนแรก ประมาณ 380,000 กว่าบาท ซึ่ งยอดแรกจะมาส่ งต้นเดือนกรกฎาคม จํานวน 1,000 ตัว และยอดที่สอง จะ
มาส่ งสิ้ นเดือนกรกฎาคม และรอบสุ ดท้าย ประมาณกลางเดือนสิ งหาคม 2554
1.7 การทําร้ ายร่ างกายของนิสิต
ผู้อ ํา นวยการสํ า นัก ฯ แจ้ง เรื่ อง การถู ก ทํา ร้ า ยร่ า งกายของนิ สิ ต ซึ่ งในวัน ที่ 9 มิ ถุ น ายน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักได้รับแจ้งเกี่ ย วกับนิ สิ ตถูกทําร้ ายร่ างกาย จึ งได้มอบหมายให้นายวิเ ชี ยร และนายขวัญชั ย
เดินทางไปสอบถามที่โรงพยาบาล โดยนิ สิตที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้เป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
เมื่อปี ก่อน ซึ่ งปัจจุบนั นั้นได้ยา้ ยไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
1.8 การทําเรื่องโอนเงินงานราตรีบัณฑิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การได้มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ ทาํ เรื่ องโอนเงิ นราตรี
บัณฑิตในส่ วนของทุนการศึกษา ให้กบั สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
1.9 การทําเอกสาร “ ใช้ รูปเล่าเรื่อง ”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทํารายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา
และองค์การบริ หารนิสิต โดยทําเป็ นเอกสารรู ปภาพ โดยมี Concept “ ใช้รูปเล่าเรื่ อง ” ของปี การศึกษา 2553
ซึ่ งมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ เป็ นคนรับผิดชอบ และว่ าทีร่ ้ อยโทบัญญัตเิ ป็ นผูช้ ่วย
1.10 ค่ ายวิทยาศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในเดือนสิ งหาคม 2554 จะมี กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ข้ ึ น ณ
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1.11 โครงการบริการวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การรี บเร่ งใช้เงิ นงบประมาณแผ่นดินโครงการบริ การวิชาการ
เนื่องจากใกล้จะปิ ดงบประมาณแล้ว
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมประชุมครั้งที่ 1/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 จากข้ อ 1.1 การตรวจสุ ขภาพนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคืบหน้า จากนางสาวอัญชลี เรื่ องการให้นิสิตมาลงชื่ อ
เพื่อนัดตรวจสุ ขภาพอีกครั้ ง โดยนางสาวอัญชลี แจ้งว่าจะต้องขอดูยอดนิ สิตที่ ลงชื่ อว่ามี จาํ นวนที่ มากพอที่ จะ
ดําเนินการนัดตรวจอีกครั้งหรื อไม่

3.2 จากข้ อ 1.4 สมุดกิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามนางสาวนัทธีถึงจํานวนสมุ ดกิจกรรมที่ เหลืออยู่ โดยนางสาว
นัทธี แจ้งว่า ขณะนี้เหลือสมุดกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1,378 เล่ม
3.3 จากข้ อ 1.5 การจัดทําบัตรตัดคะแนนความประพฤติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคื บหน้า จากอาจารย์ สุรศั กดิ์ เรื่ องการจัดทําบัตรตัด
คะแนนความประพฤติ โดยอาจารย์ สุ ร ศั ก ดิ์ แจ้ง ว่า ได้จัด ทํา ไปแล้ว 2 สี เหลื อ เพี ย ง สี แ ดงที่ ย งั ไม่ ไ ด้จัด ทํา
เนื่องจากรอกระดาษซึ่ งกําลังสั่งอยู่
3.4 จากข้ อ 1.6 การทําใบเสร็จ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคืบหน้า จากนายวิเชียร เรื่ องการจัดทําใบเสร็ จ โดยนาย
วิเชียรแจ้งว่า ได้จดั ทําตราปั๊มสําหรับใบเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
3.5 จากข้ อ 1.10 งานประกันคุณภาพ
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ ได้ส อบถามความคื บ หน้า สํา หรั บ เอกสารประกัน คุ ณ ภาพ โดยเล่ ม
เอกสาร SAR ให้นางสาวชื่นชีวนิ จัดทําไปก่อนได้เลย
3.6 จากข้ อ กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคืบหน้า เรื่ องของการลงทะเบียนสัมภาษณ์สาํ หรับนิสิต
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ซึ่ งนายอดิศร แจ้งว่า ได้ขยายเวลาออกไปโดยเพิ่มวันสัมภาษณ์อีก 2 วัน คือ วันที่ 21 –
28 มิถุนายน 2554 และให้ลงทะเบียนเพิ่มได้ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การส่ งมอบคอมพิวเตอร์
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาํ นักงาน เครื่ องคอมพิวเตอร์
ประมวลผล และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา จํานวน 35 เครื่ อง บริ ษทั ได้ทาํ การจัดส่ งแล้ว และจําทําการลง
โปรแกรมให้แล้วเสร็ จ เพื่อส่ งมอบและจัดวางในการใช้งานสําหรับกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา และสํานักงาน
ต่อไป
5.2 การมอบคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคิ ดเห็ นของบุ คลากรภายในสํานัก ฯ เรื่ องการมอบ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กบั ผศ.ดร.จันทร์ วิภา จํานวน 1 เครื่ อง เนื่องจากของเดิมเสื่ อมสภาพและไม่สามารถใช้
งานได้อีก
5.3 การนัดตรวจสุ ขภาพประจําปี
นางสาวอัญชลี ได้แจ้งเรื่ องการนัดตรวจสุ ขภาพประจําปี ของคณาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 5
กรกฎาคม 2554 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.30 น. และพบแพทย์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3

5.4 การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
นายบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การเข้ารายงานตัวของนักศึ กษาวิชาทหาร ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน
2554 เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อย และ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2554 โดยนักศึกษาวิชาทหารจะไปรายงานตัวและเข้ารับ
การปฐมนิเทศ
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 09.50 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

