รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นายวิเชี ยร ทุวิลา, นายขวัญชัย
ช้างเกิด
เริ่มประชุ มเวลา 16.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การจัดขบวนแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดขบวนแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรี สุริยวงศาราม จ. ราชบุรี โดยให้อาจารย์สุรศักดิ์
เป็ นผูร้ ายงานถึงกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ งมีหน้าที่ในการควบคุมนักศึกษาไปร่ วมขบวนแห่ เทียนในครั้งนี้ อาจารย์สุรศักดิ์ได้รายงานว่าการ
เดินทางไปร่ วมขบวนแห่ เทียนในปี นี้ ภาคกศพ.ได้มีการร่ วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยในรถ 1 คัน จะมีนกั ศึกษาที่เป็ นตัวแทนควบคุมไป
อย่างน้อย 2 คน และการประสานงานต่าง ๆ กับตํารวจในท้องที่ก็เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และได้ยอดเงินที่สมทบทําบุญให้กบั วัด
ศรี สุริยวงศารามนั้น จํานวนทั้งสิ้ น 89,999 บาท
1.2 การแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดในเขตกรุ งเทพมหานคร ของคณะทั้ง 4 คณะ โดยมีการจัด
ขบวนแห่ เที ยนจํานําพรรษาทั้งเช้าและบ่ายโดยภาพรวมที่ ออกมาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย และได้มอบหมายให้นายอดิ ศรเก็บ
รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาอ้างอิงในส่ วนของงานประกันคุณภาพด้วย
1.3 การเข้ า ร่ วมโครงการสวดมนต์ ข้ า มคื น และพิ ธี เ ทิ ด พระเกี ย รติ ฯ เนื่ อ งในพิ ธี เ ทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรม
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2555 อาจารย์สุรศักดิ์และนายวิเชียรได้นาํ นิสิตเข้าร่ วมโครงการ
สวดมนต์ขา้ มคื นเนื่ องใน พิธีเทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยอาจารย์สุรศักดิ์ ได้ช้ ี แจงใน
รายละเอียดดังนี้ นิ สิตที่เข้าร่ วมทั้งสิ้ น 240 คนและเป็ นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีนิสิตเข้าร่ วมมากที่สุด และมีอาหารว่างแจกให้กบั นิ สิต
และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการด้วย ซึ่ งประธานฯ ได้มอบให้อาจารย์สุรศักดิ์ติดต่อกับหน่ วยงานต้นเรื่ องเพื่อขอหนังสื อขอบคุณกลับมายัง
มหาวิทยาลัยด้วย และเมื่ อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 อาจารย์สุชาครี ย ์ , อาจารย์ธีรถวัลย์ และนายกรภัทร์ ได้นาํ นิ สิตเข้าร่ วมพิธี
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ ท้องสนามหลวง โดยอาจารย์ธีรถวัลย์ช้ ีแจงรายละเอียดดังนี้ การ
เข้าร่ วมงานเป็ นไปด้วยความรี ยบร้อย การประสานงานในจุดต่าง ๆ ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ ถ้าเป็ นการมองในภาพรวมถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์
ที่พอใช้ ส่ วนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่ วมพิธีมี 3 มหาวิทยาลัยฯ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา โดยการเข้าร่ วมพิธีดงั กล่าวประธานฯ ได้เสนอว่า อยากให้มีคณาจารย์ไปข้าร่ วมพิธี และ
ขอบคุณอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1.4 การจัดงานเลีย้ งเกษียณอายุราชการของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยในปี นี้มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
กับสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา คือ อาจารย์สมศรี และคุณอาภรณ์ ซึ่ งทางสํานักฯจะจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการพร้อมทั้งเป็ นการ
ขอบคุณที่ช่วยเหลืองานของสํานักฯ มาเป็ นอย่างดี ทั้งนี้โดยจะต้องทําการกําหนดวันให้เรี ยบร้อยก่อน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 4/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การประชุมคณะกรรมการสภาประจําสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ผา่ นมามีการประชุมคณะกรรมการสภาประจําสํานักฯ และ
ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดยมอบหมายให้นายกรภัทร์เก็บรวบรวมไฟล์งานและรู ปภาพทั้งหมดเหื่ อเป็ นหลักฐาน และเมื่อ
กิจกรรมทุกกิจกรรมในภาคเรี ยนที่ 1 สิ้ นสุ ดจะทําการปิ ดเล่มกิจกรรมบ้านสมเด็จภายในเดือนตุลาคม 2555 และจํานัดประชุม
คณะกรรมการสภาสํานักฯ อีกครั้งในปลายเดือนกันยายน 2555 โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินประสานงานอีกครั้ง
3.2 สรุ ปการรับรายงานตัวบัณฑิตและการจัดโต๊ ะงานราตรีบณ
ั ฑิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขอทราบผลการรับรายงานตัวบัณฑิตจากนายสุ นทร โดยนายสุ นทรชี้แจงรายละเอียด
ดังนี้ บัณฑิตที่รายงานตัวแล้วมีท้ งั สิ้ น 4,049 คน ไม่มารายงานตัว 1,782 คน ส่ วนใหญ่เป็ นปริ ญญาโท ซึ่ งประธานฯ ได้ขอบคุณทุกคน
ที่ปฏิบตั ิงานละล่วงไปได้ดว้ ยดี ส่ วนการส่ งเงินให้กบั สมาคมศิษย์เก่าอาจารย์ธีรถวัลย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบและได้จดั ส่ งให้เรี ยบร้อยแล้ว
มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ และสุ นทรดูแลรายชื่อบัณฑิต และอาจารย์ที่ควบคุมแถว ในส่ วนของการรับฝากของ ๆ บัณฑิตและการ
รับจองบัตรงานราตรี บณั ฑิตได้มอบหมายให้นายกรภัทร์เป็ นผูด้ ูแล โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินช่วยดูแลนายกรภัทร์ และจัด
อาหารสําหรับเลี้ยงนิสิตในงานราตรี บณั ฑิต และมอบหมายให้นายอดิศรดูแลเรื่ องนิสิตเดินโต๊ะในงานราตรี บณั ฑิตด้วย ซึ่ งมีโต๊ะ
สําหรับบัณฑิต 405 โต๊ะ, VIP 15 โต๊ะ และสําหรับวันงานขอบคุณ จํานวน 50 โต๊ะ รวมทั้งสิ้ น 470 โต๊ะ
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิ งหาคม 2555 จะมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ณ ห้อง
ประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 16.00 น.
5.2 การเลือ่ นกําหนดส่ งเสื้อ, การประกาศรับเสื้อกีฬา และการแข่ งกีฬาของคณะครุ ศาสตร์
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การเลื่อนกําหนดส่ งเสื้ อกีฬา ซึ่ งตามกําหนดเวลาเดิมจะส่ งในวันที่ 3 สิ งหาคม 2555
แต่ติดที่เป็ นวันหยุดราชการ จึ งได้เลื่อนมาส่ งในวันที่ 6 สิ งหาคม 2555 โดยจะประกาศให้นิสิตมารับเป็ นช่วง ๆ ตามคณะ และจะ
ประสานงานกับนายวิเชียรอีกครั้ง และในระหว่างวันที่ 2 – 10 สิ งหาคม 2555 คณะครุ ศาสตร์จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาด้วย
5.3 การติดสติกเกอร์ ประชาสั มพันธ์ การห้ ามนําอาหารเข้ าไปรับประทานในห้ องเรียน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การให้ใช้เงิ นกิ จกรรมนิ สิตในการจัดทําสติกเกอร์ ประชาสัมพันธ์การห้ามนําอาหารและ
เครื่ องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรี ยน ซึ่ งจะต้องติดประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในทุกห้อง หรื อแม้แต่การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การห้ามวางกระเป๋ าทิ้งไว้ตามโต๊ะอาหารเวลาไปทานข้าวเพื่อกันการลักทรัพย์ต่าง ๆ และจากการที่ได้ไปสิ งคโปร์ มาประธานฯได้มี
นโยบายในการจัดทําถังใส่ ขยะแบบใหม่ โดยมอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งอาจารย์ธีรถวัลย์ได้เสนอแนวคิดใน
การใช้บตั รนักศึกษาเป็ นคียก์ าร์ดสําหรับเข้าอาคาร เพื่อกันไม่ให้นกั ศึกษาลืมเอาบัตรประจําตัวมาด้วย

5.4 การประชุ มเครือข่ ายยาเสพย์ ตดิ
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การประชุมเครื อข่ายยาเสพย์ติด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็ นเจ้าภาพในการ
จัดเตรี ยมทุดอย่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเป็ นผูป้ ระสานงานกับวิทยากรที่จะเข้ามาให้ความรู ้ โยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ จะ
เดินทางไปประชุมแทนท่านรองอธิการบดี เนื่องจากมีการประชุมซ้อนกัน
5.5 การเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
อาจารย์ธีรถวัล ย์ แจ้งเรื่ อง การถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ โยในปี นี้มหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานยังไม่ได้ไปถวายพระพรเลย จึงได้เสนอว่า สํานักฯ ควรเป็ นตัวแทนในการ
ไปร่ วมถวายพระพรต่อพดระองค์ท่าน ซึ่ งประธานฯ และในที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบในการไปร่ วมถวายพระพร ในวันที่
6 สิ งหาคม 2555 เวลา 08.00 น
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 17.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

