รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 7/2555
วันจันทร์ ที่ 17 สิ งหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิ ศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชี ยร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิ ด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค,
นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเสี ยชีวติ ของนิสิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเสี ยชีวิตของนิสิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จาก
เหตุการณ์ยงิ ผิดตัว โดยได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเร่ งตามเรื่ องเกี่ยวกับการประกันอุบตั ิเหตุของนิสิตคนดังกล่าวให้เร็ วที่สุด
1.2 การอบรมบุคลากรและอาจารย์ ใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมบุคลากรและอาจารย์ใหม่ที่สอบบรรจุได้ ซึ่ งสํานักฯ มีบุคลากรที่จะต้องเข้าอบรม
จํานวน 4 คน คือ นางสาวอัญชลี, นายอดิศร, นายวิเชียร และนายกรภัทร์ ในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2555 ณ จังหวัดระยอง โดยในวัน
ดังกล่าวมีการแข่งขันกีฬาภายในด้วย ซึ่ งบุคลากรกลุ่มดังกล่าวจะต้องเดินทางกลับมาเพื่อเป็ นคณะกรรมการในการแข่งขันกีฬาด้วย
1.3 การได้ รับรางวัลชมเชยจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การได้รับรางวัลชมเชยจากการส่ งตัวแทนนิสิตเพื่อรับรางวัลทุนพระราชทานฯ ซึ่ งตัวแทน
นิสิตที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คือ นายศุภมิตร เจริ ญวิริยะภาพ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าชื่นชมเป็ นอย่างยิง่
1.4 การซื้อที่ดนิ ริมคลองบางกอกใหญ่ เพือ่ สร้ างเป็ นอาคารเรียน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การติ ดต่อซื้ อที่ดินริ มคลองบางกอกใหญ่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประมาณ 2 ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็ นคณะแพทย์ทางเลือก ซึ่ งรวมถึงการจัดตั้งหอพักนิสิตนักศึกษาด้วย
1.5 การจ่ ายเงินเพิม่ พิเศษสํ าหรับบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี จํานวน 4,000 บาท
1.6 การเช็คยอดนิสิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นายสุ นทรเช็คจํานวนยอดนิ สิต 4 ปี ที่ลงทะเบียนชําระค่าเงินค่ากิจกรรม
และสรุ ปแยกเป็ น 4 คณะ และให้ส่งให้ประธานฯ ในวันที่ 29 สิ งหาคม 2555
1.7 การดําเนินงานในวันเสาร์ ที่ 25 สิ งหาคม 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การดําเนิ นงานในวันเสาร์ ที่ 25 สิ งหาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่ งมีหลายงานที่ตอ้ งดําเนิ นงานไป
พร้อมกัน คือ การประชุมเครื อข่ายร้านจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, การประชุมประเทศอาเซี ยน, การเซ็นสัญญากองทุนฯ กูย้ มื เพื่อ
การศึกษา, นํานิ สิตมอบทุน 3 สมเด็จฯ และ กิจกรรมทอดน่องล่องเรื อ ในส่ วนของการประชุมเครื อข่ายฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโท
บัญญัติเป็ นผูส้ รุ ปเป็ นรู ปเล่ม และมอบให้นางสาวชื่นชีวิน จํานวน 1 เล่มเพื่อเป็ นหลักฐานในการประกันคุณภาพ
1.8 การประกวด “ทูตกิจกรรม” และกิจกรรมอืน่ ๆ ในเดือน กันยายน 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง
- การประกวด”ทูตกิจกรรม” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็ นต้นไป ซึ่ งภายในงานจะจัดให้มีการแสดงดนตรี ดว้ ย

-

การแข่งขันกีฬา “ชงโคเกมส์” จะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 15 กันยายน 2555 โดยจะมีพิธีเปิ ด-ปิ ด ในวัน
เสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
- วันที่ 21 – 23 กันยายน 2555 กิ จกรรมอบรมผูน้ ํา นิ สิ ต รุ่ นที่ 21 ณ ค่ า ยศรี ส วาท เขาใหญ่ จ.
นครราชสี มา
1.9 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุ มอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรม ซึ่ งในวันดังกล่าวจะมีการเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ให้กบั อาจารย์สมศรี , คุณอาภรณ์ และคณาจารย์ที่ร่วมทํางานกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษามาโดยตลอด และประธานฯ มอบหมายให้
นางสาวชื่ นชี วินประสานกับนายสุ นทรเพื่อตรวจสอบตารางการแข่งขันกีฬาอีกครั้งเพื่อทําการนัดวันที่เหมาะสม ซึ่ งได้วางวันที่ 13
กันยายน 2555 ไว้ล่วงหน้าก่อน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 6/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การดําเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ สอบถามบุคลากรแต่ละฝ่ ายที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบและดูแลงานต่าง ๆ ในช่วงการฝี กซ้อมรับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร และได้ทาํ การชี้แจงให้ประธานฯ ทราบ ดังนี้
- นายขวัญชัยแจ้งว่าไม่สามารถถ่ายภาพผังโต๊ะจีนภายในงานได้เนื่องจากมีฝนตกหนักในวัน
ดังกล่าว
- นางสาวชื่นชีวินแจ้งว่านิสิตต้นแบบที่ลงชื่อไว้กบั ที่มาทํางานตามจุดซ้อมต่าง ๆ มีรายชื่อไม่
ตรงกันและจะต้องทําคําสัง่ แก้ไขรายชื่อต้นแบบใหม่ให้กบั งานการเงิน
- นายอดิศรแจ้งเกี่ยวกับบัตรติดหน้าอกว่ามีการสลับกันบ้างเนื่องจากรายชื่อจากฐานข้อมูลบัณฑิตมี
การเปลี่ยนแปลงและไม่ตรงกัน
- ในส่ วนของคนกล่าวคําปฏิญาณและคนถวายพวงมาลัยนางสาวชื่นชีวินและนายอดิศรแจ้งว่า
เรี ยบร้อยดีมีปัญหาตรงที่คนกล่าวนําปฏิญาณที่เสี ยงไม่เข้มแข็งแต่มีอกั ขระที่ชดั เจน ส่ วนคนถวาย
พวงมาลัยตัวเล็กเกินไป
- นางสาวชื่นชีวินฝากให้อาจารย์สุรศักดิ์ติดตามสอบถามค่าอาหารสําหรับตํารวจในงานฝึ กซ้อมรับ
พระราชทานปริ ญญาบัตรด้วย
- นายอดิศรขอบคุณอาจารย์พรธิภาที่ได้ส่งนิสิตช่วยเหลือในการร่ วมเป็ นกองเกียรติยศ
- นางสาวชื่นชีวินเสนอเรื่ องรายชื่อคําสัง่ ในการตรวจแถวบัณฑิตที่มีรายชื่ออาจารย์ที่เกียรติไปแล้ว
หรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้จริ ง
3.2 การส่ งเสื้อกีฬานิสิต
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งว่า เสื้ องวดสุ ดท้ายจะมาส่ งในวันที่ 30 สิ งหาคม 2555 นี้ พร้อมกับชําระเงินค่าเสื้ อกีฬางวด
สุ ดท้ายด้วย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การนัดเซ็นสั ญญากองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 25 – 26 สิ งหาคม 2555 ที่ผา่ นมาได้มีการเซ็นสัญญากองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา และ
เมื่อวันพฤหัสบดีได้รับวงเงินเพิ่มจากทางกองทุนฯ จํานวน 600 กว่าราย โดยจะทําการติดประกาศรายชื่อในวันที่ 28 สิ งหาคม 2555
และจะนัดประชุมในวันที่ 30 สิ งหาคม 2555 เวลา 16.00 น. เพื่อที่จะนัดเซ็นสัญญาในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2555 และประมาณวันที่ 10
– 11 กันยายน 2555 กรมสอบสวนพิเศษนัดเข้าไปพบเพื่อสอบพยานในการกูเ้ งินกรอ. ซึ่ งมีปัญหาที่ผิดพลาดทางระบบและได้ทาํ การ
คืนเงินดังกล่าวไปเรี ยบร้อยแล้ว
5.2 การนัดประชุ มเครือข่ ายร้ านจําหน่ ายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
ว่ า ที่ ร้ อ ยโทบัญ ญัติ แจ้ง เรื่ อ ง การนัด ประชุ ม เครื อ ข่ า ยร้ านจํ า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ บ ริ เ วณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย โดยได้สอบถามประธานฯ และคณะกรรมการว่าจะนัดวันไหน ซึ่ งประธานฯ ได้ให้ความคิดเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยฯ
จะต้องท้วงไปยังสถานีตาํ รวจหรื อเขตให้เป็ นต้นเรื่ องในการนัดประชุมเพื่อกันตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปลอดภัย และในวันที่ 8 – 9
กันยายน 2555 ว่าที่ร้อยโทบัญญัติได้ส่งนิสิตไปเข้าร่ วมกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 10.30 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

