รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 3/2555
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน
พลายบัว, นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโท
บัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์
เริ่มประชุ มเวลา 09.10 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การจัดปฐมนิเทศนิสิตรอบพิเศษ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมแก้ว
มรกต ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยมอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นผูด้ ูแลและทําหนังสื อขอใช้หอ้ งประชุมดังกล่าว
1.2 การย้ ายห้ องทํางานศูนย์ เวชศึกษาป้องกัน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การย้ายสถานที่ทาํ งานของศูนย์เวชศึกษาป้ องกันลงมาชั้น 2M โดยมอบหมายให้อาจารย์
พรธิ ภาเป็ นผูค้ วบคุมดูแล และขณะนี้ พระราชบัญญัติการสู บบุหรี่ ในสถานศึกษาออกมาแล้วให้ตรวจสอบและนํามาประชาสัมพันธ์
ให้กบั นิสิตนักศึกษาทราบ การย้ายตูบ้ ริ เวณหน้าห้องมอบหมายให้นายสุ นทรย้ายไปไว้บริ เวณหน้าห้องเทคนิคการแพทย์
1.3 คําสั่ งงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําคําสัง่ งานพระราชทานปริ ญญาบัตรในส่ วนของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยให้
ทบทวนและปรับแก้ไขให้แล้วเสร็ จก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เพื่อนําส่ งสํานักงานอธิการบดีจดั ทําคําสัง่ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.4 การประชุ ม 4 สภา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ จะจัดการประชุม 4 สภา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็ น
ต้นไป โดยในช่วงเช้าจะเป็ นการประชุม 4 สภา ส่ วนรอบบ่ายจะเป็ นการประชุมคณะกรรมการภาสํานัก และหน่วยงานต่าง ๆ และได้
มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินตรวจสอบเอกสารของงานประกันที่จะนําเข้าที่ประชุมสภาสํานักฯ ด้วย
1.5 การรับเป็ นตัวแทนกัณฑ์ เทศทศชาติ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับเป็ นตัวแทนกัณฑ์เทศทศชาติเพื่อเฉลิมพระ
เกี ยรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ และเฉลิ มพระเกี ยรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2555 โดยจะเริ่ มเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1.6 การรับรายงานตัวบัณฑิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรับรายงานตัวบัณฑิต จะเริ่ มในวันที่ 17 – 29 กรกฎาคม 2555 โดยนายสุ นทรแจ้งขั้นตอน
ดังนี้
1. ชําระเงินค่าดําเนินการฝึ กซ้อม
2. ติดรู ปบนบัตรขอเฝ้ าฯ
3. บันทึกข้อมูลภาวการณ์มีงานทํา ซึ่ งบัณฑิตสามารถเข้าไปลงข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง
4. การลงลายมือชื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร

1.7 การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยฯ โดย ส.มศ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 และได้มอบหมายให้นายวิเชียรรวบรวมเอกสารโครงการและมอบหมาย
ให้นางสาวชื่นชีวินประสานงานกับคณะทั้ง 4 คณะเพื่อจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับรองรับการตรวจด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 1/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 งานกองทุนเงินกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การประกาศรายชื่อนิสิตที่ผา่ นการสัมภาษณ์และได้รับการกูย้ มื เงินทุนเพื่อการศึกษา ในวันที่
24 กรกฎาคม 2555 ส่ วนนิสิตระดับชั้นปี ที่ 2 – ปี 5 รายเก่านั้น มีการกระตือรื อร้นที่จะดําเนิ นการส่ งเอกสาร 95 – 99 % ส่ วนนิสิตที่
เอกสารไม่ครบถ้วนให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ และที่ยงั เป็ นปั ญหาอยู่คือนิ สิตรายเก่าไม่สามารถลงทะเบียนเนื่ องจากเลยเวลาในการ
ลงทะเบียนแล้ว จึงจะต้องประสานงานกับงานกองทุนเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย “ ประเด็นเรื่องการเช็คกิจกรรมนิสิต”
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การเข้าประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยมี ประเด็นที่ ที่เกี่ ยวข้องกับ
กิจกรรมนิ สิต คือ การเช็คกิจกรรมของนิสิตสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ –โฆษณา ซึ่ งอาจารย์สิทธิ ศกั ดิ์ ขอทราบเกี่ยวกับการเช็คกิจกรรม
เนื่องจากการทํากิจกรรมที่สาขาวิชาควรให้สาขาวิชาเช็คกิจกรรมให้นิสิตเองได้หรื อไม่ ซึ่ งรองคณบดี และคณาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุม
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวด้ วย
5.2 การนําระบบทะเบียนขึน้ เว็บไซต์
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้จดั ทําระบบการรายงานตัวบัณฑิตขึ้นเว็บไซต์ห์น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยให้เข้าระบบ mis.bsru.ac.th
5.3 การร่ วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
ประธาน แจ้งเรื่ อง การส่ งนิ สิตเข้าร่ วมกิจกรรมพิธีสวดมนต์ขา้ มคืนถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในช่วงเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม
2555 จนถึงรุ่ งขึ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร โดยมอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ และนาย
วิเชียรเป็ นผูค้ วบคุมดูแลนิสิตที่เข่าร่ วมกิจกรรม จํานวน 300 คน และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น. มอบหมายให้อาจารย์
ธีรถวัลย์และนายกรภัทร์ นํานิสิต จํานวน 60 คน เข้าร่ วมพิธีถวายเครื่ องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ ณ บริ เวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
5.4 การถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรี สุริยวงศาราม จ. ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 29
กรกฎาคม 2555 โดยจะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 09.50 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

