รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา
ครั ง้ ที่ 1/2554
วันศุกร์ ท่ ี 3 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน้ 2M
ผู้เข้ าประชุม
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์ , อาจารย์สายัณ พุทธลา , อาจารย์วชั รินทร์ จิตคง , ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ,
อาจารย์อรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยงไกร , อาจารย์คณกร สว่างเจริ ญ , อาจารย์สรุ ศักดิ์ เครื อหงส์ , อาจารย์ธีรถวัลย์ ปาน
กลาง , นายวีรพล ธรรมรักษ์ , นายศตวรรษ เฉลิมกาย , นายอัมรินทร์ กุลบุญญา , นายจิฐวัฒน์ การบรรจง , นาย
กีรนันต์ ศรี เมือง , นายศุภมิตร เจริญวิริยะภาพ , นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
วาระที่ 1 เรื่ องที่ปรานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 เงินการจัดบริการสวัสดิการแก่ นิสติ และนักศึกษา
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งเรื่ องจํานวนนิสติ ใหม่ประจําปี การศึกษา 2554 ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน ดังนี ้
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 1,354 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,083 คน
- คณะครุศาสตร์ 5,925 คน
- คณะวิทยาการจัดการ 1,912 คน
ในการย้ ายสาขาวิชาเงินการจัดการบริการสวัสดิการแก่นิสติ จะไม่โอนย้ ายตามนิสติ เนื่องจากนิสิตได้ เข้ าร่วม
กิจกรรมตามคณะที่สมัครเรี ยนครัง้ แรกให้ แต่ละคณะเป็ นผู้แบ่งการใช้ เงินตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามจํานวนนิสติ โดยใช้ เงินปี
ต่อปี เน้ นให้ ถงึ นิสติ ให้ มากที่สดุ
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ แต่ละคณะทําแผนการใช้ งบประมาณทังปี
้ และเคลียร์ โครงการต่าง ๆ ของปี
การศึกษา 2553 โดยสรุปเป็ นรูปเล่ม
1.2 เงินกิจกรรมนิสติ
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งเรื่ องการใช้ เงินกิจกรรมของแต่ละคณะนิสิต 1 คนจะได้ รับเงินกิจกรรม 40 บาท
ลงสูค่ ณะเพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรม สําหรับปี การศึกษา 2554 สํานักกิจการนิสติ นักศึกษาจะเคลียร์ ยอดเงินให้ ทราบ
ภายในสัปดาห์ต่อไป
1.3 นิสติ ตัวแทนสาขาวิชา
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งให้ แต่ละสาขาวิชาส่งรายชื่อตัวแทนสาขาวิชาละ 5 คน ประกอบด้ วยประธาน
สาขาวิชา กรรมการตัวแทนแต่ละชันปี
้ หากสาขาวิชาใดมีหลายแขนงวิชาขอให้ แต่ละแขนงวิชาส่งรายชื่อ 5 คนเช่นกัน
ขอให้ สง่ รายชื่อภายในวันศุกร์ ที่ 10 มิถนุ ายน 2554 โดยสํานักกิจการนิสติ นักศึกษาจะนําประธานสาขาวิชาลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ณ โรงพยาบาลศิริราช วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถนุ ายน 2554
1.4 อาจารย์ ท่ ปี รึกษาประจําสาขาวิชา
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งให้ ทราบว่าที่ผา่ นมาสํานักกิจการนิสติ นักศึกษาจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจําสาขาวิชาเดือนละ 1 ครัง้ สําหรับปี การศึกษา 2554 หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ แต่ละสาขาวิชาแจ้ งชื่อพร้ อม
เบอร์ โทรศัพท์มาที่สํานักฯ เพื่อปรับเปลี่ยนรายชื่อและขอเชิญประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถนุ ายน 2554 เวลา 15.30 น.
ณ อาคาร 1 ชัน้ 3

1.5 สมุดกิจกรรม
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบถึงสมุดกิจกรรมที่แจกให้ กบั นิสติ เพื่อให้ นิสิตมีหลักฐานการเข้ า
กิจกรรมและขันตอนการติ
้
ดต่อสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา คณะสามารถให้ นิสติ เข้ าร่วมกิจกรรมของคณะและเซ็นต์
ร่วมกับสํานักกิจการนิสติ นักศึกษาเพื่อเป็ นสถิติของนิสติ
1.6 กิจกรรมไหว้ ครู
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบว่าจะจัดกิจกรรมไหว้ ครูวนั พฤหัสบดีที่ 16 มิถนุ ายน 2554 ณ
้ เวลา 08.00 น.
อาคาร 1 ชัน้ 4 โดยแบ่งเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 1 ชัว่ โมงครึ่ง ครุศาสตร์ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ เริ่ มตังแต่
กลุม่ ที่ 3 เริ่ม 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการเป็ น กลุม่ ที่ 4 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ฯและคณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ เวลา 17.00 น. กลุม่ ที่ 5 นักศึกษา ภาค กศ.พ.
1.7 กิจกรรมรั บขวัญน้ องใหม่
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบถึงวันจัดกิจกรรมรับขวัญน้ องใหม่เป็ นวันอาทิตย์ที่ 19 มิถนุ ายน
2554
1.8 กิจกรรมแห่ เทียน
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าขอให้ แต่ละคณะถวายเทียนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม
2554 สําหรับวัดศรี สรุ ิยวงศ์ (จ.ราชบุรี) ถวายวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 โดยให้ แต่ละคณะถวายวัดเดิมที่เคย
ปฏิบตั ิ
1.9 งานประกันอุบัตเิ หตุสาํ หรั บนิสติ และนักศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบว่านิสติ ทุกคนหากได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุสามารถเข้ ารับการรักษา
และนําใบเสร็จพร้ อมใบรับรองแพทย์ติดต่อเคลมประกันได้ ที่สํานักกิจฯ โดยแต่ละคนมีวงเงินในการรักษา 1 ครัง้ ไม่เกิน
10,000.-บาท หากเสียชีวิตคนละ 120,000.-บาท
1.10 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนให้ เปล่ า
นายอดิศรี เนียมแก้ ว แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ยอดเงินสําหรับผู้ก้ รู ายใหม่ 594 คน ผู้ก้ รู ายเก่า
1,300 คน มีผ้ ยู ื่นความประสงค์ก้ ทู งหมดสี
ั้
่พนั กว่าคน โดยจะเริ่มสัมภาษณ์วนั ที่ 21 – 24 มิถนุ ายน 2554 ขอให้ แต่ละ
้ ที่ 2
คณะส่งรายชื่ออาจารย์เพื่อสัมภาษณ์นิสติ กลุม่ ดังกล่าวภายในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2554 สําหรับทุนให้ เปล่านิสิตชันปี
ยื่นความประสงค์ขอทุนได้ ที่คณ
ุ ณัฐวรรณ์ สุขทัว่
1.11 งานศูนย์ เวชศึกษาป้องกัน
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าสํานักกิจการนิสติ นักศึกษาจัดสถานที่สบู บุหรี่ ให้ นิสติ
นักศึกษาบริ เวณระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยจะปรับภูมิทศั น์ให้ สวยงามต่อไป
1.12 งานอนามัย
ผุ้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบว่าทุกวันพฤหัสบดีงานอนามัยจัดแพทย์เพื่อบริ การตรวจรักษาให้ กบั
นิสติ และคณาจารย์ทกุ ท่าน
1.13 นักศึกษาวิชาทหารและการผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหาร
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบว่าการเกณฑ์ทหารให้ รีบติดต่อสํานักกิจฯ ภายในวันอังคารที่ 7
มิถนุ ายน 2554 และนิสติ ที่เกิดปี 2534 ขอให้ ติดต่อทําเรื่ องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเดือนตุลาคม – มกราคม
1.14 การเลือกตัง้
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบว่ากําลังหารื อกับคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยจะหยุดการ

เรี ยนการสอนวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 เพื่อให้ นิสติ เดินทางไปเลือกตัง้
1.15 สรุ ปจํานวนนิสติ เข้ าร่ วมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพ
ผู้อํานวยการสํานําฯ แจ้ งให้ ทราบถึงยอดนิสติ เข้ าร่วมปฐมนิเทศ 9,881 คน ตรวจสุขภาพ10,085 คน
จากจํานวนนิสติ ทังสิ
้ ้นประมาณ 10,300 คน องค์การบริหารนิสติ กําลังสรุปยอดแต่ละสาขาวิชาว่านิสติ ไม่เข้ าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวจํานวนเท่าไหร่เพื่อดําเนินการจัดปฐมนิเทศให้ กบั นิสติ ที่ยงั มิได้ ปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพต่อไป
1.16 ปฐมนิเทศภาค กศ.บพ.
ผู้อํานวยการสํานักฯ แจ้ งให้ ทราบว่าวันอาทิตย์ที่ 5 มิถนุ ายน 2554 สํานักกิจฯ จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษา ภาค กศ.บพ. และนิสติ ที่ตกค้ างขอให้ รองคณบดีเข้ าร่วมด้ วยเพื่อดําเนินการแจกตารางเรี ยนและพบนักศึกษา
ของแต่ละคณะ
1.17 เรื่ องอื่น ๆ
ผศ.ดร.จันทร์ วิภาฯ แจ้ งให้ ทราบว่าท่านอธิการเร่งขอรายชื่ออาจารย์ที่มิเข้ าร่วมปฏิบตั ิหน้ าที่ในงาน
พระราชทานปริ ญญาบัตร , สรุปรายรับ – รายจ่าย งานราตรี บณ
ั ฑิต โดยรายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
มหาวิทยาลัยทราบในการประชุมวันศุกร์ ที่ 10 มิถนุ ายน 2554
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจะทําการปรับปรุงแก้ ไขธรรมนูญนักศึกษา ขอให้ รองคณบดีและองค์การ
บริหารนิสติ คณะตรวจสอบและช่วยแก้ ไขปรับปรุงในการประชุมครัง้ ต่อไป
นายกองค์การบริ หารนิสิต ขอให้ คณะกรรมการช่วยดูกําหนดการและแผนงานกิจกรรมเดือนมิถนุ ายน –
กรกฎาคม 2554 เพื่อปรับปรุงและแก้ ไขต่อไป
เลิกประชุ มเวลา 17.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

