รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 27/2554
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาว
อัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิ ศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชี ยร
ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 13.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การจัดงาน Job Fair
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงาน Job Fair ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2555 โดยความร่ วมมือกับบริ ษทั
วัฏฏะ ซึ่ งภายในวันที่กาํ หนดจะเป็ นการจัดพิธีปัจฉิ มนิเทศสําหรับนิสิตชั้นปี ที่ 4 ของทั้ง 4 คณะด้วย ซึ่ งแบ่งเป็ นรอบดังนี้
วันที่ 14 มีนาคม 2555
รอบเช้า
คณะครุ ศาสตร์
รอบบ่าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 มีนาคม 2555
รอบเช้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอบบ่าย
คณะวิทยาการจัดการ
1.2 การจัดโครงการนํานักศึกษาพม่ าเยือนประเทศไทย ครั้งที่ 2
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง สมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จดั
โครงการนํานักศึกษาพม่าเยือนประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 24 มกราคม 2555 ซึ่ งสํานักฯ ได้รับการไว้วางใจให้ดูแล
นักศึกษาพม่าในหลายเรื่ อง โดยเฉพาะการเดิ นทางไปรับยังสนามบินสุ วรรณภูมิและการนํานักศึกษาดังกล่าวเที่ยววัดต่าง ๆ ที่มี
ความสําคัญของประเทศไทยอีกด้วย
1.3 การจัดกิจกรรมในงานวันพิราลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2555 โดยสํานักฯ มีส่วนรับผิดชอบในเรื่ อง
การแสดงบนเวทีกลาง ซึ่ งขณะนี้มีการแสดงครบตามกําหนดเวลาเรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนการแสดงของ 4 คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น
ได้มอบให้สาํ นักงานอธิการบดีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และในวันที่ 19 มกราคม 2555 ในช่วงเช้านั้นจะมีการตั้งขบวนวางพวงมาลา ตั้งแต่
เวลา 06.00 น. และจะมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในเวลา 11.00 น. เป็ นต้นไปจนกระทัง่ เวลา 16.00 น. จึงต่อด้วยการแสดง
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมโดยความร่ วมมือของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยด้วย
1.4 การจัดทําตารางการแข่ งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 1012”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําเล่มตารางการแข่งขันกี ฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 1012” ระหว่างวันที่ 20 – 28
มกราคม 2555 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และจะทําการมอบให้คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555
โดยใส่ เสื้ อสี ม่วงของอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมในวันงานพิธีเปิ ด – ปิ ด การแข่งขันกีฬา ในวันที่ 28 มกราคม 2555 นี้ ส่ วนนิสิตที่มา
ติดต่อขอรับเสื้ อกีฬาสี ของคณะ ให้ติดต่อขอรับได้ที่สาํ นักงานสโมสรคณะที่นิสิตสังกัดอยู่
1.5 การอบรมสั มมนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มกราคม 2555 ณ หอประชุมอาคาร 1
ชั้น 4 ซึ่ งพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าร่ วมอบรมทุกคน และหัวข้อในการอบรม คือ สิ ทธิ์ และการสมัครเข้ากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.6 การคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน
ปรานฯ แจ้ง เรื่ อ ง คณะกรรมการการสรรหาคัด เลื อ กนัก ศึ ก ษาระดับ ภาคทุ น พระราชทาน โดยในปี นี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นประธานในการคัดเลือกนักศึกษา โดยกรรมการจะเป็ นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่ ง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุ สิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็ นตัวแทนกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จะจัดส่ งชื่อนายศุภมิตร เจริญวิริยะภาพ เข้าร่ วมทําการคัดเลือกเป็ นนักศึกษาทุนพระราชทานเช่นเดิม
1.7 ตารางกําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร สํานักงานราช
เลขานุการในพระองค์ ได้ส่งกําหนดการการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพและส่ วนภูมิภาค
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพฯ อยูร่ ะหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม และวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2555 ซึ่ งมรภ.บ้านสมเด็จฯ จะ
ขอเข้ารับในช่วงแรก โดยจะทําการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
1.8 การปรับปรุ งอาคารเรียนมัธยมสาธิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับปรุ งอาคารเรี ยนมัธยมสาธิ ต สู ง 3 ชั้น โดยจะมีการปรับปรุ งใหม่ในพื้นที่เดิมเป็ น
12 ชั้น เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการ รวมถึงการก่อสร้างอาคารเรี ยนของสถานี บริ การสารสนเทศทางวิชาการสระยาย
โสม จ.สุ พรรณบุรี เพื่อใช้เป็ นอาคารเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปของนิ สิต ชั้นปี ที่ 1 และเป็ นอาคารศูนย์ฝึกอบรมและวิชาการ สู ง 5 ชั้น
โดยมีงบประมาณในการออกแบบอาคารทั้ง 2 หลัง จํานวน 2,400,000 บาท
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 26/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การรับนิสิตช่ วยงานเพิม่ เติม โครงการช่ วยเหลือนิสิตระหว่ างเรียน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ดรับนิ สิตช่วยงานเพิ่มเติม โครงการช่วยเหลือนิ สิตระหว่างเรี ยน โดยจะเปิ ดระใน
วันที่ 16 – 27 มกราคม 2555 ,สัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. และอบรมก่อนการทํางาน ในวันที่ 31 มกราคม
2555 เวลา 16.00 น. – 17.00 น.
4.2 ตารางการเดินทางไปเข้ าร่ วมอบรมของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา เดือน ก.พ. – มี.ค. 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ตารางการเดินทางไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสํานักฯ และนิสิตนักศึกษา ดังนี้
วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 การอบรมประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน มอบหมายให้อาจารย์
สุ รศักดิ์ และนางสาวชื่นชีวินเดินทางไปเข้าร่ วมอบรม
วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2555 การประชุมตัวแทนนิสิต จํานวน 70 คน นอกสถานที่ ณ หนองคาย – เวียง
จันทร์
วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2555 การประชุมสรุ ปงานพร้อมมอบงานขององค์การบริ หารนิสิต ซึ่ งสถานที่
ยังไม่ได้กาํ หนด ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุรศักดิ์ อาจารย์ธีรถวัลย์ นายสุ นทร นายวิเชียร เลือกวันที่จะทําการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริ หารนิสิตนักศึกษา สภานิสิตนักศึกษา
4.3 การจัดโครงการตามรอยเท้ าพ่ อ
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ได้จ ัด โครงการตามรอยเท้า พ่ อ ณ โครงการชั่ง หัว มัน (ตาม
พระราชดําริ ) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ งทางคณะได้ขอบุคลากรของสํานักในการเข้าร่ วมกิจกรรมด้วย จํานวน 2 คน
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่ มี
ประชุ มครั้งต่ อไป วันที่ 23 มกราคม 2555
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

