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ผู้เข้ าประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, นางสาวชื่นชีวนิ พลายบัว,นางสาวอัญชลี โพธยารมย์,นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์,
นายอดิศร เนียมแก้ว,นายวิเชียร ทุวลิ า, นายขวัญชัย ช้างเกิด, นายกรภัทร์ งอกจันทึก, นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์,อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เรื่องการอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ไม่ เกิน 22.00 น.
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ องการอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกิ น
22.00 น. โดยมอบหมายให้นางสาวนัทธีทาํ หนังสื อเรี ยนคณบดี 4 คณะ โดยยํ้าให้คณบดีแจ้งนิสิตในแต่ล่ะสาขา และมอบหมายให้นาย
วิเชียรทําป้ ายประชาสัมพันธ์ติดบริ เวณหน้าประตูทางเข้าด้วย
1.2 โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะ
ออกเดินทางในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และจะกลับถึงมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน
เช็คจํานวนบุคลากร และรองคณบดี 4 คณะ ซึ่งอาจจะเชิญอาจารย์ศกั ดาเข้าร่ วมโครงการด้วย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การดืม่ สุ รา และเล่ นการพนันในมหาวิทยาลัย
ประธานฯ สื บเนื่อง จากการที่ไปประชุมที่ค่ายศรี สวาท เรื่ องการดื่มสุ รา และการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา
โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ได้มีการประชุมเรื่ องนี้อีกครั้ง และมีขอ้ คิดเห็นดังนี้
3.1.1 ระบบการรักษาความปลอดภัยจะต้องเพิ่มมากขึ้น
3.1.2 การอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยฯ ของนิสิตนักศึกษาจะต้องไม่เกินเวลา 22.00 น.
3.1.3 สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะต้องปิ ดการให้บริ การหรื อไม่
3.1.4 การมีเหตุร้ายแรงต่าง ๆ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจะต้องเป็ นผูไ้ ปดูแล และถ้าพบการใช้
สารเสพติดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจทันที
3.2 การเตรียมงานรับปริญญา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมงานรับพระราชทานปริ ญญาบัตรล่วงหน้า โดยจะเน้นที่เรื่ องการจัดงาน “ราตรี
บัณฑิต” ซึ่งมีประสบการณ์จากเมื่อปี ก่อนที่ฝนตกไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างราบรื่ น ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้น พร้อม
เรื่ องการจัดหาร้านโต๊ะจีนด้วย
3.3 การแจกเอกสารกําหนดการรับรายงานตัวนิสิตนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2556
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแจกเอกสารกําหนดการรับรายงานตัวนิสิตนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2556 โดยมอบหมาย
ให้นายกรภัทร์ ตรวจสอบเรื่ องกําหนดการ วัน เวลา และประสานงานกับศูนย์รับนิสิตสายตรงเพื่อแจกเอกสารให้กบั นักเรี ยนที่เข้ามา
สมัคร โดยจะแจกเอกสารทั้งหมด 5,000 ชุดก่อน คือแบ่งเป็ น รอบละ 2,500 ใบ

3.4 ทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
ประธานฯ สอบถามนายอดิศร เกี่ยวกับเรื่ องทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา โดยนายอดิศรได้ช้ ีแจงว่า ให้ยดึ ตามเอกสารและ
ระยะเวลาที่กองทุนฯ มบส.กําหนด และจะต้องแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะเรี ยบร้อย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การนัดประชุมกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา ชั้นปี ที่ 2 – 5
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การนัดประชุมนิสิตกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 ชั้น 4 เป็ นต้นไป โดยให้นายขวัญชัยประสานกับอาจารย์ผสู้ อนของแต่ละวิชา การเช็คชื่อเข้าร่ วม
ประชุมจะเป็ นแบบซีเรี ยลคีย ์ และจะมีนิสิตบางส่ วนที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้เนื่องจากติดต้องไปศึกษาดูงานกับทางสาขาวิชา
5.2 การจัดทําเอกสาร และเตรียมเรื่องทุน สํ าหรับนักกีฬาที่ชนะการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัย
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าตอบแทนผูฝ้ ึ กสอน ที่ยงั
ดําเนินการอยูใ่ นขั้นตอนของการรวบรวมเอกสารและการขออนุมตั ิ ส่ วนเรื่ องนิสิตที่ชนะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเหรี ยญ
และจะต้องได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรี ยน เป็ นเวลา 1 เทอม ซึ่งประธานฯ ได้แนะนําให้นายสุ นทรทําบันทึกถึงท่านอธิการบดีเพื่อแจ้งให้
ท่านทราบถึงผลงานและเรื่ องที่จะดําเนินการให้นิสิตดังกล่าว
5.3 การผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหาร
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนิสิตนักศึกษา รอบที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมเอกสารและจะได้
ดําเนินการจัดส่ งให้เร็ วที่สุด ซึ่งในวันนี้เหลือรอเอกสารของนิสิตอีกเพียง 1 คนเท่านั้น
5.4 การเขียน SAR ของแต่ ละองค์ ประกอบ และการตกนํ้าของนิสิตพิการ
นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งเรื่ อง ได้มอบเอกสารประกอบการเขียน SAR ให้กบั เจ้าหน้าที่ของสํานักเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
และสามารถเขียนได้เลย ถ้ามีใครติดตรงส่ วนไหนให้ปรึ กษาและสอบถามได้ทนั ที ส่ วนเรื่ องการพลัดตกนํ้าของนิสิตพิการ ได้ติดต่อกับ
ผูป้ กครองเรี ยบร้อยแล้ว นิสิตมีอาการไอเป็ นเลือด เนื่องจากอาจมีการติดเชื้อจากนํ้า ซึ่งได้แนะนําให้ผปู้ กครองพาไปตรวจที่โรงพยาบาล
และนําเอกสารมาประกอบเพือ่ ทําเรื่ องเบิกประกันฯ
5.5 การจัดงาน Job Fair
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การจัดงาน Job Fair ซึ่งขณะนี้ประสานกับบริ ษทั ต่าง ๆ ที่มีความสนใจเข้ามาร่ วมงานกับ
มหาวิทยาลัย โดยประธานฯ เสริ มว่าอาจมีการจัดการแสดงเพื่อให้เกิดความครึ กครื้ นของงานด้วย และในปี นี้ทางเราไม่ได้ทาํ กิจกรรม
ร่ วมกับบริ ษทั วัฏฏะ เนื่อจากมีการเปลี่ยนผูบ้ ริ การใหม่ และให้นายกรภัทร์ ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่ 5 เพือ่ ขอความร่ วมมือใน
การจัดงานด้วย
5.6 การขอรายชื่อบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การขอรายชื่อบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยขอรายชื่อใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เพือ่ ส่ งรายชื่อไปดําเนินการทําเรื่ องผ่านแดนก่อน
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เลิกประชุมเวลา 10.40 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

