รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
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เริ่มประชุ ม 13.15 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การเลือ่ นการแข่ งขันกีฬาบุคลากร
ผูอ้ ํา นวยการสํ า นั ก ฯ แจ้ง เรื่ อง การเลื่ อ นการแข่ ง ขัน กี ฬ าบุ ค ลากรระหว่ า งมหาวิ ท ยาลับ ราชภัฏ กลุ่ ม
รัตนโกสิ นทร์ เป็ นวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2554
1.2 การแต่ งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การแต่งตั้งบุคคลดํารงตําแหน่งรองคณบดีคณะครุ ศาสตร์ จํานวน 5 คน ดังนี้
1. ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
2. อาจารย์สุธญ
ั ญา ภู่รัตนาภิชญ์
3. อาจารย์จุติมา รัตนพลแสนย์
4. อาจารย์ศศิกญั ชนา เย็นเอง
5. อาจารย์องั คาร ปริ ญญาชัยศักดิ์
1.3 การตั้งศูนย์การช่ วยเหลือนิสิตกรณีการเกิดวิกฤตอุทกภัยนํา้ ท่ วมใหญ่ ของประเทศไทย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การที่สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาและองค์การบริ หารนิ สิตนักศึกษาได้จดั ตั้ง
ศูน ย์ใ ห้ก ารช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต ที่ ป ระสบวิก ฤตอุ ท กภัย นํ้า ท่ ว ม เบื้ อ งต้น ได้มี นิ สิ ต มาติ ด ต่ อ บ้า งแล้ว ซึ่ งสํา นัก ฯ ได้จัด เงิ น
ช่วยเหลือไปแล้ว รายละ 3,000 บาท ซึ่ งเป็ นการช่วยเหลือบางส่ วนเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั ได้จดั ตั้งกองรับบริ จาค ทรัพย์ และ
สิ่ งของจําเป็ น ณ บริ เวณลานกิจกรรมใต้อาคาร 1
1.4 การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเสนอคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 22 คน โดยมีการพิจารณาให้เหลือเพียง 11 คน และกรรมการสํารอง อีก 3 คน
1.5 สรุปภาพบรรยากาศการประชุมนิสิตนักศึกษากองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา 2/2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ด้วยเมื่อวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2554 กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ได้จดั ให้มี
การประชุมนิ สิตนักศึกษาที่กยู้ ืมทุกชั้นปี เพื่อชี้แจงกําหนดการจ่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาต้องดําเนิ นการ โดยแบ่งเป็ น 2 รอบ
ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เลขที่สัญญา C2551 – C2553
จํานวนนิสิต 2,000 คน
รอบที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เลขที่สัญญา C2554
จํานวนนิสิต 2,000 คน

1.6 การรายงานผลการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ด้วยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จดั โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ โดยจัดกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษา และเยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการได้มีโอกาส
ฝึ กตนให้ เ ป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม ในระหว่ า งวัน ที่ 11 – 25 ตุ ล าคม 2554 ณ วัด เครื อวัล ย์ว รวิ ห าร เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีบุคลากรของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาร่ วมโครงการในครั้งนี้ดว้ ย จํานวน 1 คน
1.7 เอกสารประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้ง เรื่ อ ง การมอบหมายให้น างสาวชื่ น ชี วิน เป็ นผูด้ ู แ ลเอกสารประกัน คุ ณ ภาพ ปี
การศึกษา 2554
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การฝึ กซ้ อมกีฬาสํ าหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย
นายอดิ ศร แจ้งเรื่ อง การฝึ กซ้อมนักกี ฬาบางประเภทมี ความจําเป็ นที่ จะต้องนําออกไปฝึ กซ้อมสนามนอก
เนื่ องจากสนามภายในมหาวิทยาลัย เป็ นเวลา 4 วัน คือ วันที่ 19,21,26 และวันที่ 28 ตุลาคม 2554 และจะทําการแข่งขันใน
วันที่ 2 และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
5.2 การจ่ ายเงินค่ าเทอมกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การจ่ายเงินค่าเทอมสําหรับนิสิตกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาในเทอมที่ 1 จํานวน 2,272 คน
ยอดเงินประมาณ 19 ล้านเศษ โดยจะจ่ายให้แล้วเสร็ จภายในสัปดาห์น้ ี
5.3 การเตรียมเอกสารนักกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมเอกสารนักกีฬาที่จะต้องส่ ง โดยได้รับเอกสารการเงินจากงานคลังเรี ยบร้อย
แล้ว และได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการแล้วเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 29,480 บาท เพื่อเบิกเป็ นค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา
5.4 การรวบรวมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับจิตสาธารณะของนิสิตเพือ่ จัดทํารู ปเล่มโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ และนายวิเชียร เก็บรวบรวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับจิตสาธารณะของนิสิตมาจัดทําเป็ นรู ปเล่มโครงการ เพื่อประกอบการตรวจประกันคุณภายทั้งภายในและภายนอกใน
ปี ถัดไป
5.5 การเตรียมทําคู่มอื ประกันของสํ านักฯและหาข้ อมูลจัดทําแผน
นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมจัดทําคู่มือประกันคุณภาพของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พร้อมหา
ข้อมูลจัดทําแผน ทั้งหมด 3 แผน คือ แผนปฏิบตั ิราชการ แผนกลยุทธ์ของสํานัก และแผนบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักฯ ได้สืบเนื่องในส่ วนของนางสาวชื่นชีวนิ โดยเมื่อเปิ ดภาคเรี ยนแล้วจะหาวันสําหรับนําบุคลกรเพื่อเดินทางไปเขียน
แผนสําหรับประกอบการตรวจประกันคุณภาพภายในและภายนอก และในส่ วนของคําสั่งใหม่สาํ หรับตัวชี้วดั ให้บุคลากร
ภายในสํานักฯ ดูแลตามเดิม โดยเปลี่ยนเฉพาะนายอดิศร ให้ดูแลเรื่ องของการบริ การหอพัก และในส่ วนของศิษย์เก่ามอบให้
นายขวัญชัยเป็ นผูด้ ูแล

เลิกประชุ ม เวลา 14.00 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2554
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

