รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 2/2555
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาว
อัญชลี โพธยารมย์, นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่
ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การจัดกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การจัด กิ จกรรมรั บขวัญนิ สิ ตใหม่ ประจํา ปี 2555 ที่ ผ่า นมาเป็ นไปด้ว ยความ
เรี ยบร้ อย และมอบหมายให้นายกรภัทร์ จัดทําสรุ ปภาพกิ จกรรมส่ งที่ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย โดยในปี นี้ มี
อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมเข้ามาดูแลนิสิตประจําสาขาวิชาเป็ นจํานวนมาก และการจัดกิจกรรมรอบบ่ายบางสาขาวิชาไม่มีการเวียนซุม้
ต่าง ๆ หรื อการเวียนซุม้ เฉพาะคณะของตนเอง ซึ่ งดูไม่เหมาะสม จึงให้หาแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกัน
1.2 งานซ้ อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมงานซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2553 – 2554
ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิ งหาคม 2555 ดังนี้
- การฝึ กซ้อมต้นแบบ มอบหมายนางสาวชื่นชีวิน และนายวิเชียร เป็ นผูด้ ูแล
- การฝึ กซ้อมคนกล่าวคําปฏิญาณ และรายชื่ อบัณฑิตในแต่ละวัน รวมถึงการจัดทําข้อมูลของบัณฑิตที่ถวาย
พวงมาลัย โดยจะต้องมอบให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องติดตัวไว้ในวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ
ด้วย มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูด้ ูแล
- มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์ดูแลเรื่ องตํารวจที่ เข้ามาดูแลในช่ วงพิธีซ้อมรั บพระราชทานปริ ญญาบัตร
เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมามีปัญหาและข้อสงสัยในหลายเรื่ องเกี่ยวกับการประสานงานต่าง ๆ
1.3 การจอดรถและสติกเกอร์ จอดรถในมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน นําเสนอในที่ประชุมสํานักงานอธิ การบดีเกี่ยวกับสถานที่
จอดรถของนิ สิตและบุคลากรในส่ วนของสํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษา เนื่ องจากขณะนี้ มีปัญหาเกี่ยวกับการนํารถจักรยานยนต์ของ
นิ สิตเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ยากต่อการตรวจสอบ และได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติสํารวจ
รถจักรยานยนต์ของนิ สิตและบุคลากรที่ช่วยงานสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาว่ามีทะเบียนใดบ้าง เพื่อแจ้งให้กบั มหาวิทยาลัยฯ ทราบ
ในเบื้องต้น
1.4 การส่ งรายชื่อนิสิตตัวแทนประจําสาขาวิชา และรายชื่ออาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมชุ ดใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การส่ งรายชื่อนิสิตตัวแทนประจําสาขาวิชา และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมชุดใหม่และ
ชุดเก่าเพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้งต่อไป โดยให้ส่งที่สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 และมอบหมายให้นายธี ร
ถวัลย์และนางสาวชื่นชีวินเป็ นผูด้ ูแล ส่ วนนิสิตตัวแทนประจําสาขาวิชาได้มอบให้องค์การบริ หารนิสิตเป็ นผูป้ ระสานอีกทางหนึ่งด้วย
1.5 การตรวจสุ ขภาพประจําปี ข้ าราชการ คณาจารย์ และบุคลากร

ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจสุ ขภาพประจําปี ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากร ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม
2555 เวลา 07.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยนางสาวอัญชลีแจ้งเสริ มเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวรับการตรวจ
สุ ขภาพในครั้งนี้ดว้ ย
1.6 ตารางการตรวจสอบร้ านจําหน่ ายสุ รารอบมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติสาํ รวจและตรวจสอบร้านจําหน่ายสุ ราบริ เวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งว่าที่ ร้อยโทบัญญัติได้นาํ เอกสารแผนที่การสํารวจร้ านจําหน่ ายสุ ราเข้าที่ประชุ มครั้งนี้ ดว้ ย โดยในขั้นตอนต่อไป
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้ามาประชุม ซึ่ งได้มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์ และอาจารย์พรธิภาเป็ นผูด้ ูแล
1.7 การเดินทางไปมหาวิทยาลัยประชุ มคณะกรรมการบริหาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อโครงการ “ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการปรับปรุ งแผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัย” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2555 ณ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
1.8 การจัดงานเกษียณอายุราชการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานเกษียณอายุราชการ โยในปี นี้ มีขา้ ราชการ คณาจารย์ และบุคลากร ที่เกษียณอายุ
ราชการ จํานวน 18 ท่าน ซึ่ งมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จํานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์สมศรี และ
คุณอาภรณ์ ซึ่ งประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชียรดําเนินการเตรี ยมจัดงานเกษียณอายุราชการในส่ วนนี้ดว้ ย
1.9 การสรรหาบุคคลเพือ่ แต่ งตั้งเป็ นผู้อาํ นวยการโรงเรียนประถมสาธิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนประถมสาธิ ต ซึ่ งจะนํารายชื่ อผูล้ ง
สมัครคัดเลือกเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 1/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การตรวจประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โยได้รับ
คะแนนในการตรวจประเมิน 4. 57 และอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
3.2 การจัดขบวนแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดแต่งขบวนแห่ เทียนจํานําพรรษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555
ณ วัดศรี สุริยวงศาราม จ. ราชบุรี โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์และนายวิเชียรตามนายกองค์การบริ หารนักศึกษามาคุยเกี่ยวกับ
รายละเอียดของงานล่วงหน้า
3.3 การปรับปรุ งแก้ ไขเอกสารการประเมินตนเองของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
- ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน ปรับปรุ งแก้ไขเอกสารการประเมินตนเอง โดยให้ใช้คาํ
ว่า “ปรับปรุ งหลังจากแก้ไขแล้ว”
3.4 การดูแลและประสานงานจุดซ้ อมต่ าง ๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง งานมอบหมายให้บุคลากรภายในสํานักิจการนิ สิตนักศึกษาดูแลและประสานงานจุดซ้อม
ต่าง ๆ ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูป้ ระสานงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นผูป้ ระสานงาน
คณะวิทยาการจัดการ
มอบหมายให้นายขวัญชัยเป็ นผูป้ ระสานงาน
คณะครุ ศาสตร์
มอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูป้ ระสานงาน

3.5 การสมัครคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง ตั้งแต่วนั ที่ 10 – 25 กรกฎาคม 2555 จะเป็ นการสมัครคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย โดยนิสิต
จะต้องเข้าไปสมัครผ่านเว็บไซต์ของสํานักฯ และในวันที่ 26 จะมีการนัดประชุมและนัดทดสอบสมรรถภาพอีกครั้ง เวลา 17.00 น. ณ
โรงยิมเนเชี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.6 การกําหนดเซ็นแบบยืนยันกองทุนเงินกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การกําหนดเซ็นสัญญาแบบยืนยันกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1/2555 สําหรับผู ้
กูต้ ่อเนื่ อง ปี 2 – ปี 5 ตั้งแต่วนั ที่ 10 – 14 และ วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบตั ิงานกองทุน
กยศ. อาคตาร 1 ชั้น 3 โดยนิ สิตจะต้องกรอกข้อมูลค่าเล่าเรี ยนเข้าระบบและปริ้ นเอกสารแบบยืนยัน พร้อมลงลายมือชื่อถือเป็ นอัน
สิ้ นสุ ดการเซ็นแบบยืนยันในภาคเรี ยนนี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การประชุ ม “การนําเสนอระบบ MIS” การบริจดั การงานสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การประชุม “การนําเสนอระบบ MIS” การบริ จดั การงานสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา
โดยจะมีการนําเสนอหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุมคณะกรรมการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่ งอาจารย์ธีรถวัลย์ได้ขอให้บุคคลากรที่
เกี่ยวข้องอยูร่ ่ วมการนําเสนิ ครั้งนี้ ดว้ ย เพื่อตรวจสอบและยืนยันการจัดทําระบบการบริ หารจัดการงานของสํานักฯ ให้เรี ยบร้อยก่อน
การปฏิบตั ิงานจริ ง
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 10.30 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

