รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 43/2554
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี
โพธยารมย์, นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโท
บัญญัติ เสกนําโชค
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การมอบหมายงานและการเตรียมงานตามปฏิทินกิจกรรมนิสิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายงานและการเตรี ยมงานตามปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ โดยเริ่ มดังนี้
วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2555 เป็ นการตรวจสุ ขภาพสําหรับนิ สิตใหม่ งานอนามัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบวันที่
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2555 เป็ นการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการประชุมผูป้ กครอง ซึ่ งมอบหมายงาน
ดังนี้
- นายอดิศร รับผิดชอบเรื่ อง การเปิ ด MV , Power point และการปรับเปลี่ยนเนื้ อหาและ
รายละเอียดต่าง ๆ ใน Power point รวมถึงการเตรี ยมหนังสื อเส้นทางสู่ บณ
ั ฑิตทั้ง 4 คณะ และเล่มปริ ญญานิ พนธ์สําหรับท่าน
อธิการบดีดว้ ย
- นายขวัญชัย รับผิดชอบเรื่ อง พิธีกรร่ วมกับอาจารย์ธีรถวัลย์และอาจารย์พรธิ ภา โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 18, 19, และวันที่ 24 มิถุนายน 2555
- นางสาวชื่ นชี วิ น, นางสาวนัท ธี และว่า ที่ ร้ อ ยโทบัญ ญัติ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง การเตรี ย ม
เอกสาร/การจัดวางเอกสารและกระเป๋ าสําหรับนิสิตใหม่ และดูแลเรื่ องการเข้าห้องประชุมของนิสิต
- นายวิเชียร และอาจารย์สุรศักดิ์ รับผิดชอบเรื่ อง การจัดนิ สิตเข้าห้องประชุมในส่ วนของ
บริ เวณใต้อาคาร 1 ชั้น 1 ในส่ วนของอาจารย์ธีรถวัลย์ดูแลการจัดนิสิตบนห้องประชุม
- อาจารย์สายัณ รับผิดชอบเรื่ อง การดูแลอาจารย์ผใู ้ หญ่
- นางสาวชื่ นชี วิน รับผิดชอบเรื่ อง การจัดสวัสดิ การสําหรับอาจารย์ที่เข้าร่ วมงาน และ
ประสานกับท่านรองอธิการบดีเรื่ องของวพ.คลีนิค
- นางสาวนัทธี รับผิดชอบเรื่ อง การทําหนังสื อเชิญท่านอธิ การบดี , อาจารย์สุทิพย์พร และ
ผศ.ลาวัลย์ เพื่อเป็ นประธานในพิธี และเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ พร้อมทั้งจัดทําประกาศรับน้องและประชุมเชียร์ ใหม่พร้อมให้ท่าน
อธิการบดีลงนามให้เรี ยบร้อยด้วย
- นายวิเชียร รับผิดชอบเรื่ อง การจัดทําเสื้ อสําหรับนิสิตใหม่โดยให้ประสานกับอาจารย์สุร
ศักดิ์วา่ จะแจกอย่างไรให้เร็ วที่สุด และจัดทําบัตรตัดคะแนนความประพฤติ และบัตรบันทึกความดีดว้ ย
- นายสุ นทร รั บผิดชอบเรื่ อง การติ ดตามเรื่ องการจัดทําบาโค้ทของนิ สิตใหม่เอาลงใน
เอกสารที่ท่านรองอธิการบดีจะต้องกล่าว และจะให้นิสิตรับที่ไหนอย่างไร
ในวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2555 จะมีวงดนตรี 2 วง เพื่อบรรเลงให้กบั นิสิตใหม่และผูป้ กครอง
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 วันไหว้ครู ณ อาคาร 1 ชั้น 4 แบ่งเป็ นคณะต่าง ๆ ดังนี้

รอบเช้ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะครุ ศาสตร์
รอบบ่ าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะ วิทยาการจัดการ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมรับน้องใหม่ โยในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 จะมีการแจกเสื้ อให้กบั
อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อใส่ เข้าร่ วมงานกิจกรรมดังกล่าว โบมอบหมายให้นายอดิศร และอาจารย์สุรศักดิ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 วันแห่เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรี สุริยวงศาราม จ.ราชบุรี
วันที่ 1 สิ งหาคม 2555 วันแห่เทียนจํานําพรรษา ณ วัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2555 กิจกรรมเปิ ดโลกชมรม
วันที่ 11 สิ งหาคม 2555 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 31 สิ งหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2555 กิจกรรมอบรมผูน้ าํ นิสิต รุ่ นที่ 21/2555
วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2555 กิจกรรมอบรมผูน้ าํ นิสิต รุ่ นที่ 22/2555
วันที่ 5 – 14 กันยายน 2555 การแข่งขันกีฬาภายในและพิธีเปิ ด-ปิ ดกีฬาภายใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 กิจกรรมวันพระเจ้าตากดสิ นมหาราช
1.2 การเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมงานรับพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ จะเข้ารับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
- วันที่ 21 สิ งหาคม 2555 ซึ่ งมีการนัดประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 19 มิถุนายน
2555 โดยมี ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ รองคณบดี ฝ่ายกิ จการนิ สิต รองคณบดี บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย และนางสาวชื่ นชี วินเดิ นทางไปเข้าร่ วม
ประชุม
- การเปิ ดซองสําหรับร้านที่เข้ามาเสนอโต๊ะจีนงานราตรี บณ
ั ฑิต จํานวน 450 โต๊ะ ประมาณสิ้ นเดือน
มิถุนายน 2555 มอบสุ นทร ประกาศลงเว็บไซต์
- การจัดทําคําสัง่ ต้นแบบ และกองเกียรติยศ มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูด้ ูแล
- การรับรายงานตัวบัณฑิต มอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล
- บัตรติดหน้าอกสําหรับบัณฑิต มอบหมายให้นายอดิศรเป็ นผูด้ ูแลและประสานงานกับสํานักส่ งเสริ ม
และงานทะเบียน
- ประสานกับดนตรี และนักร้อง มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล
- การแจกของที่ระลึกมอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นผูด้ ูแล
- การจัดผังโต๊ะจีนมอบหมายให้นายขวัญชัยและนายอดิศรเป็ นผูด้ ูแล
- สื่ อโสตฯ ต่าง ๆ มอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล
- จุดรับขึ้นโต๊ะราตรี บณั ฑิตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใหม่เป็ นผูด้ ูแล
- การจราจรมอบหมายให้วา่ ที่ร้อยโทบัญญัติและนักศึกษาเป็ นผูด้ ูแล
- บัตรติดโต๊ะราตรี บณั ฑิตมอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล
- การจัดทําหนังสื อคู่มือบัณฑิตมอบหมายให้นางสาวนัทธี และนายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล
1.3 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การนัดประชุ มอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยจะมีการแจกเสื้ อ
สําหรับใส่ ในกิจกรรมรับน้องใหม่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2555 นี้ดว้ ย

1.4 การส่ งรายชื่ออาจารย์ ที่ปรึกษา และรายชื่อตัวแทนนิสิตประจําสาขาวิชา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การส่ งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และรายชื่อตัวแทนนิสิตประจําสาขาวิชา โดยได้ให้คณะทั้ง 4
คณะจัดส่ งรายชื่อให้เรี ยบร้อยในวันที่ 29 มิถุนายน 2555
1.5 การวางแผนเกีย่ วกับมาตรการร้ านเหล้ ารอบมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การวางแผนเกี่ยวกับมาตรการร้านเหล้าโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่ งอาจารย์พรธิ ภา แจ้งเกี่ยวกับ
เรื่ องนี้ คือ ได้ขอให้อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมช่วยในการสํารวจอีกครั้ง และให้ส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นี้ ละจะมีโครงการ
อบรมนิ สิต 2 มหาวิทยาลัยฯ คื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย ละ 50 คน โดย
ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์พรธิภา และอาจารย์ธีรถวัลย์เป็ นผูด้ ูแล
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 42/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การตรวจประกันคุณภาพภายในสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประกันคุณภาพภายในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมีกาํ หนดการตรวจในวันที่
15 มิถุนายน 2555 แต่เนื่องจากบิดาของประธานในการตรวจประกันฯ เสี ยชีวิตจึงขอย้ายวันในการตรวจเป็ นวันที่ 28 มิถุนายน 2555
โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเดินทางนําพวงหรี ดไปมอบให้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การรายงานความคืบหน้ าการจัดจัดสถานที่
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การจัดสถานที่สาํ หรับตรวจสุ ขภาพนิสิตใหม่ ได้จดั เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และในวันที่
23 มิถุนายน 2555 สถาบันขงจื้อจะมีการทดสอบวัดความรู ้ข้ นั พื้นฐานของนักศึกษาจีน
5.2 การรายงานความคืบหน้ าการจัดทําสมุดกิจกรรมนิสิต
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การจัดทําสมุดกิ จกรรมสําหรับนิ สิตใหม่พร้ อมปกพลาสติก โดยบริ ษทั จะขอส่ งสมุด
กิจกรรมก่อนเพื่อแจกให้กบั นิ สิตใหม่ในพิธีปฐมนิ เทศและจะนําปกพลาสติกมาจัดส่ งให้ในรอบหลัง ส่ วนเรื่ องหนังสื อกิจการบ้าน
สมเด็จนั้นจัดส่ งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.3 การจัดเตรียมเอกสารสํ าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
ฯ เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เหลือตรวจทานเอกสารบางรายการเท่านั้น
5.4 การเคลียร์ เอกสารกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง ขณะนี้อยูใ่ นช่วงของการเคลียร์เอกสารกีฬาที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทนั กําหนดเวลาที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

5.5 การนํานิสิตเข้ าร่ วมรับเสด็จฯ
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การนํานิ สิต จํานวน 50 คน เข้าร่ วมรั บเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรี รัศมิ์
พระวรชายา ณ ธนาคารไทยพาณิ ชย์สํานักงานใหญ่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 – 22.00 น. โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์เป็ น
ตัวแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เดินทางไปด้วย
5.6 การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารสิ้ นสุ ดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และในวันที่ 26
มิถุนายน 2555 จะเป็ นวันต่อต้านยาเสพติ ดสากล ซึ่ งโครงการดังกล่าวเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้วเหลื อเพียงให้อาจารย์พรธิ ภา
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
5.7 การเดินทางไปร่ วมอบรมสมรรถนะบุคลากร
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง ได้เข้าร่ วมโครงการการอบรมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุ น โดยได้ทาํ การสรุ ป
เป็ นเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว และในส่ วนของการตรวจสุ ขภาพนิสิตได้ขอรายชื่อนิสิตทําบอร์ ดติดบาโค้ทนิ สิตใหม่เพื่อใช้คน้ หาในการ
ตรวจสุ ขภาพด้วย
5.8 การสั มภาษณ์ กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษาและการนัดประชุ มนิสิตกองทุน
นายอดิ ศร แจ้งเรื่ อง การสัมภาษณ์ นิสิต ที่ สนใจขอกู้ยืมเงิ นทุ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษารอบแรก ในวันที่ 7 – 11
มิถุนายน 2555 โดยมีนิสิตที่สนใจเข้ารับการสัมภาษณ์ 1,036 ราย และไม่มาสัมภาษณ์ 288 ราย ซึ่ งในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นี้ ได้นดั
นิ สิตที่ สนใจขอกูย้ ืมเงิ นทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาเข้าร่ วมประชุ มตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยได้เชิ ญวิทยากรจากกองทุนกูย้ ืมฯ
สํานักงานใหญ่ มาให้ความรู ้กบั นิสิตด้วย
5.9 การปิ ดปรับปรุ งห้ องบริการออกกําลังกาย
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การปิ ดปรับปรุ งห้องบริ การออกกําลังกาย ตั้งแต่วนั ที่ 17 เป็ นต้นไป และจะนํานิ สิต
สาขาวิชาพละศึ กษามาช่ วยในการขนอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อทําการปรั บปรุ ง โดยให้ว่าที่ ร้อยโทบัญญัติจดั เตรี ยมสิ่ งของที่ จะย้ายให้
เรี ยบร้อย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

