รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 16 / 2554
ในวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสายัณ พุทธลา, นางสาวพรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาว
ณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย
ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, นายสุ รศักดิ์ เครื อหงษ์, นายธีรถวัลย์ ปานกลาง
เริ่มประชุม 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การเดินทางไปประชุม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อ ง การเดิ นทางไปประชุ ม เรื่ อง “การพัฒนานิ สิ ตนักศึ กษาสู่ การเป็ นบัณฑิ ต
ศตวรรษที่ 21” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2554 ผ่านไปด้วยความ
เรี ยบร้อย และเป็ นการประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.ของทุกวัน
1.2 การเตรียมงานโครงการสั มมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมงานโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9
กันยายน 2554 ซึ่ งมีอาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่ วมโครงการประมาณ 40 คน และได้มอบหมายงาน ดังนี้
1.2.1 มอบหมายให้นายวิเชี ยรจัดทํากําหนดการและทําโครงการร่ วมกับนางสาวนัทธี และในช่วง
ของผศ.ดร.บังอร ให้แทรกการระดมความคิดเข้าไปด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ของสํานักฯเข้าไปดูแล
1.2.2 มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ จัดทําแบบประเมิน
1.2.3 มอบหมายให้นายสุ นทร และนายอดิศรดูแลเรื่ องการจัดกิจกรรมสําหรับอาจารย์ที่ร่วมเดินทาง
และเครื่ องเสี ยง
1.2.4 มอบหมายให้นางสาวอัญชลี นางสาวณัฐวรรณ์ และนางสาวนัทธีดูแลอาจารย์ที่ร่วมเดินทาง
1.2.5 มอบหมายให้นางสาวนัทธีดูแลเรื่ องการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.2.6 มอบหมายให้นางสาวอัญชลี และนางสาวณัฐวรรณ์ดูแลเรื่ องอาหารและกระเป๋ ายา
1.2.7 มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน และนายวิเชียรเดินทางล่วงหน้าเพื่อไปจัดเตรี ยมสถานที่ในการ
สัมมนา
1.3 กรอบอัตรากําลัง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง เมื่อวันที่ 20 – 22 กันยายน 2554 ได้มอบหมายให้นายสุ รศักดิ์ นางสาวชื่นชีวิน
และนายสุ นทร ได้เดินทางไปประชุมเรื่ องกรอบอัตรากําลัง ซึ่ งนางสาวชื่นชีวนิ ได้สรุ ปผลการจัดกรอบอัตรากําลัง ดังนี้ จาก
การทํากรอบอัตรากําลังทําให้ในปี การศึกษา 2555 สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาจะต้องได้รับอัตรากําลังประมาณ 70 อัตรา
แต่เนื่องจากไม่อยากให้เกินจากของเดิมที่ต้ งั ไว้ จึงลดลงเหลือเพียง 21 อัตรา เท่านั้น
1.3 การแก้ไขธรรมนูญนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นายสุ นทรแก้ไขธรรมนูญนักศึกษาให้แล้วเสร็ จและนําเสนอ
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น วันที่ 29 กันยายน 2554 เพื่อนําเสนอต่อสภามาหาวิทยาลัย

1.4 กิจกรรม บวช ของสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง กิจกรรมการบวชของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ งจะมีในวันที่ 11 ตุลาคม
2554 และขณะนี้มีจาํ นวนผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการ จํานวน 22 คน โดยมีตวั แทนจากสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จํานวน 1 คน คือ
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
1.5 ผลการเลือกตั้งคณบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเลือกตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย ส่ วนคณบดี
ของคณะครุ ศาสตร์ให้รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ รักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2554
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2554
รั บ รองรายงานการประชุ ม โดยมี การแก้ไ ข คื อ ข้อ 1.3 ผลการคัด เลื อ กคณบดี จากคณบดี ค ณะ
วิทยาการจัดการ ได้แก่ ผศ.ประเสริ ฐ ลิ้มสุ ขวัฒน์ และคณบดีคณะครุ ศาสตร์ ได้แก่ ดร.ไพฑูรย์ มากสุ ข เปลี่ยนเป็ น คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ดร.ไพฑูรย์ มากสุ ข และคณบดีคณะครุ ศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ประเสริ ฐ ลิ้มสุ ขวัฒน์
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 กิจกรรม บวช ของสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง กิจกรรมบวชของสํานักศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ณ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร จากเดิมที่มีจาํ นวน 1 คน โดยได้เพิ่มขึ้นเป็ น 22 คน เรี ยบร้อยแล้ว
3.2 การส่ งรายชื่อนักกีฬากีฬารอบมหกรรม
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 จะต้องนําเอกสารหลักฐานนักกีฬาของรอบคัดเลือกไปส่ ง
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.3 การรับบริจาคโลหิต
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง โรงพยาบาลศิริราชจะขอเข้ามารับบริ จาคโลหิ ต ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา
10.00 – 14.30 น. โดยมีนิสิตและบุคลากรที่มาเข้ารับการบริ จาคโลหิ ต จํานวน 412 คน และสามารถให้เลือดได้ จํานวน 165
คน
3.4 พิธีมอบทุนการศึกษา
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง พิธีมอบทุนการศึกษา จํานวน 2 ทุน คือ ทุนของรศ.มุกดา พิภพลาภอนันต์ และทุน
ของธนาคารไทยพานิชย์ ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
3.5 การปรับเปลีย่ นการรับเอกสารการประกันอุบัตเิ หตุ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การได้คุยกับคุณสมคิด เรื่ องการเบิกค่าประกันอุบตั ิเหตุของนิ สิตในกรณี ที่มี
รายจ่ ายที่ ไม่สูงจนเกิ นไป ซึ่ งนิ สิตจะได้ไม่รอนานและสามารถเบิ กได้เลย ซึ่ งนางสาวชื่ นชี วินจะต้องทําการตรวจสอบ
เอกสารอย่างชัดเจนและแม่นยํา โดยจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การขโมยของ
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง กรณี ขโมยรองเท้าของช่ างซ่ อมเครื่ องกรองนํ้า ซึ่ งได้วางรองเท้าไว้ขณะที่ ซ่อ ม
อุปกรณ์ จึงได้ทาํ การแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การสื บสวนเรื่องการทะเลาะวิวาทของนิสิต
นายอดิ ศร แจ้งเรื่ อง การทะเลาะวิวาทของนิ สิตเมื่ อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 และจากการที่ ได้พูดคุยกับ
อาจารย์จนั ทรัศมิ์ ซึ่ งได้ทาํ การสันนิ ฐานว่าอาจจะเป็ นนิสิตจากหลายโปรแกรมวิชามารวมตัวกัน และจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ได้ทาํ การส่ งมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ตาํ รวจต่อไป
5.3 การนํารถแจ๊ สไปเปลีย่ นยาง
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การประสานงานกับอาจารย์สุรศักดิ์ในการนํารถแจ๊สไปเปลี่ยนยาง เนื่ องจากยางล้อรถ
ได้เสื่ อมสภาพลง และป้ องกันอันตรายจากการขับขี่ดว้ ย
5.4 จดหมายจากสถานีตาํ รวจ
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การมีจดหมายจากสถานี ตาํ รวจเรื่ องของการนําข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
5.5 การรวบรวมเอกสารของนิสิต 3 จังหวัดชายแดนใต้
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การติดตามเอกสารทุนการศึกษาของนิ สิต 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ งจะต้องตามให้
เร็ วที่สุด เนื่องจากจะต้องให้ทนั กับการปิ ดงบประมาณของสกอ. และมหาวิทยาลัยฯ
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ ม เวลา 10.30 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

