รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 10/2555
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 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 การแข่ งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2012”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ด-ปิ ด การแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2012” ในวันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2555 โดย
ใช้สถานที่คือ ลานหน้าพระบรมรู ปสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) นายวิเชียรได้แจ้งถึงลายละเอียดภายในงาน
ว่า จะจัดตั้งขบวนตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเดินออกจามมหาวิทยาลัยจนถึงวงเวียนใหญ่และวกกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเพื่อทําพิธีเปิ ด
เมื่อเวร็ จพิธี จะมีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อลรอบชิงชนะเลิศ และการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ ลีดเดอร์ เวลา 10.30 น. ณ โรงยิม
และลานจอดรถชัว่ คราว หน้าสํานักโรงเรี ยนมัธยมสาธิต
1.2 การศึกษาดูงานและร่ วมกิจกรรมเชื่อมสั มพันธ์ ระหว่ าง 2 มหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การศึ กษาดูงานและร่ วมกิ จกรรมเพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นการ
ร่ วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา โดยได้นาํ ตัวแทนนิ สิตองค์การ
สภา และสโมสรคณะต่ าง ๆ เข้าร่ วมกิ จกรรมในวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ตั้งแต่เวลา 13.00
– 17.00 น. ในส่ วนของพิธีการและกําหนดการต่าง ๆ มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล
1.3 การจัดโครงการอบรมผู้นํานิสิต รุ่ นที่ 21
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการอบรมผูน้ าํ นิ สิต รุ่ นที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2555 ณ ค่ายศรี
สวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ซึ่ งในช่วงเช้าของวันที่ 21 กันยายน 2555 จะเป็ นการอบรมที่มหาวิทยาลัยฯ และจะออกเดินทางเวลา
ประมาณ 10. 30 น.
1.4 การแจ้ งผลการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อที่เสนอเข้ ารับการสรรหาเป็ นอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อที่เสนอเข้ารับการสรรหาเป็ นอธิ การบดี จากที่ประชุม
คณะกรรมการสภาประจําสํานักฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยในที่ ประชุ มสภาประจําสํานักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอ
รายชื่อ ดังนี้
1. รศ.ดร.บังอร เสรี รัตน์
2. ผศ.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
1.5 การทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อ ง การทะเลาะวิวาทของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับนัก ศึ กษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริ เวณหน้าห้างสรรพสิ นค้า Big C วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติเป็ นผู ้
รวบรวมรายละเอียดนิสิตที่มีปัญหาว่าตรงกับชุดเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุทะเลาะวิวาทครั้งที่ผา่ นมาด้วยหรื อไม่
1.6 การเพิม่ บุคลากรสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา

ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเพิ่มบุคลากรประจําสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา จํานวน 1 คน คือ นายฐิ ติวจั น์ กิ่งแก้ว
เจริ ญรัตน์ โดยย้ายการปฏิบตั ิงานมาจากสํานักคอมพิวเตอร์ และมาปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบเรื่ องโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
สํานักฯ
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 9/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดซื้อรถยนต์ เพือ่ ใช้ สําหรับดําเนินงานสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเกี่ยวกับการที่ไปประชุมที่จงั หวัดระยอง ซึ่ งท่านอธิการบดีได้เสนอให้สาํ นักกิจการนิสิตนักศึกษา
จัดหารถยนต์ ไว้สาํ หรับดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน โดยได้นาํ เรื่ องเข้าที่ประชุมสภา
ประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และได้รับความคิดเห็นในแง่ต่าง ๆ ของการจัดซื้อ ซึ่ งประธานฯ ได้นาํ เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสํานักเพื่อร่ วมกันพิจารณา ซึ่ งมีรถยนต์ที่ได้รับการเสนอ จํานวน 2 ชนิด คือ รถกระบะและรถตู ้ โดยประธานฯ
และรองผูอ้ าํ นวยการฯ จะประชุมเพื่อพิจารณากันอีกครั้ง
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การนัดประชุ มกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การนัดประชุมนิสิตกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 255 เพื่อเซ็นสัญญา
ของเทอม 2/2555 และมีนิสิตกองทุนกรอ. จํานวน 14 ราย ซึ่ งกําลังจะทําสัญญาเช่นกัน
5.2 การออกตรวจร้ านจําหน่ ายสุ รา
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การออกตรวจร้านจําหน่ายสุ ราบริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจในวันศุกร์ ที่ 5
ตุลาคม 2555 โดยนัดรวมตัวคณะกรรมการ เวลา 17.00 น ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 ซึ่ งมีรองผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร พญ.มาลินี
สุ ขเวชชวรกิจ เป็ นประธานในการตรวจครั้งนี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

