รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 21/2554
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ ห้ องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2M
เริ่มประชุ มเวลา 09.10 น.
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์,
นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชี ยร ทุวิลา, นาย
ขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ทไี่ ม่ เข้ าประชุม
ผศ.ดร.จันทร์ วภิ า ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การยกเว้ นค่ าหน่ วยกิจไม่ เกินคนละ 3,000 บาท
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การยกเว้นค่าหน่วยกิจสําหรับนิ สิตไม่เกินคนละ 3,000 บาท โดยรายละเอียดจะ
ชัดเจนในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เป็ นต้นไป ซึ่ งนิ สิตจะต้องลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ของสํานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน และจะขอรับหรื อไม่ขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวก็ได้
1.2 การตรวจประกัน ปี 2555
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยจะรับการตรวจประกันในเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่ ง ส.ม.ศ. จะเข้ามา
ตรวจในช่วงเดือนดังกล่าวด้วย โดยอาจจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่ องการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนการสอนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
ให้แจ้งได้เลยว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เปิ ดศูนย์การเรี ยนการสอนต่าง ๆ แล้ว ซึ่ งภายในปี 2554 นี้ มหาวิทยาลัยจะทําการปิ ดศูนย์
ทั้งหมดลง
1.3 การแนะนํารองคณบดีใหม่ คณะครุศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การแนะนํารองคณบดีฝ่ายกิจการนิ สิตนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์ คือ อาจารย์
อังคาร ปริ ญญาชัยศักดิ์
1.4 การนัดประชุมตัวแทนนิสิตประจําสาขาวิชา
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้ง เรื่ อ ง การนัด ประชุ ม ตัว แทนนิ สิ ต ประจํา สาขาวิ ช า หรื อ รองตัว แทนนิ สิ ต โดย
มอบหมายให้นายวิเชียรนัดหมายวันและเวลากับท่านรองอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง หรื อจะรวบไปกับการนัดประชุมเปิ ดสภานิสิต
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ก็ได้เนื่องจากเป็ นการประชุมตัวแทนของนิสิตแต่ละสาขาวิชาเหมือนกัน
1.5 การจัดทําคําสั่ งแต่ งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ และนางสาวนัทธี จัดทําคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึ กษากิจกรรม โดยการปรับรายชื่ออาจารย์ดงั กล่าวให้เป็ นปัจจุบนั
1.6 การจัดการแข่ งขันกีฬาภายใน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน หรื อ “ชงโคเกมส์” โดยจะจัดให้มีข้ ึนในระหว่าง
วันที่ 21 – 29 มกราคม 2555
1.7 สรุปงบประมาณปฐมนิเทศและการอบรมตลอดหลักสู ตร และเงินกิจกรรมนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง สรุ ปงบประมาณปฐมนิ เทศและการการอบรมตลอดหลักสู ตรตลอดจนเงิ น
กิจกรรมนิสิต ภาคเรี ยนที่2/2554 ซึ่ งรวมกับยอดคงเหลือของภาคเรี ยนที่ 1/2554 โดย คงเหลือ ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คงเหลือ
223,535 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คงเหลือ
206,910 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
คงเหลือ
373,280 บาท

คณะครุ ศาสตร์
คงเหลือ
604,750 บาท
รวมถึงการสอบถามเรื่ องการเคลียร์ เงินกิจกรรมขององค์การบริ หารนิสิต และสโมสรคณะต่าง ๆ ซึ่ งนางสาวณัฐวรรณ์ แจ้ง ว่า
องค์การบริ หารนิสิต และสโมสร ได้มาติดต่อขอเคลียร์ โครงการบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่ครบทุกสโมสร และจะติดตามให้มาเคลียร์
เอกสารโครงการให้เรี ยบร้อย
1.8 การประชุมทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรม ได้กาํ หนดระยะเวลาในการนัดประชุ ม
ตลอด 4 เดือน ดังนี้
เดือน ธันวาคม 2554
นัดประชุมในวันที่
8 ธันวาคม 2554
เดือน มกราคม 2555
นัดประชุมในวันที่
12 มกราคม 2555
เดือน กุมภาพันธ์ 2555
นัดประชุมในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2555
เดือน มีนาคม 2555
นัดประชุมในวันที่
15 มีนาคม 2555
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข คือ
ข้อ 1.5 การเข้าร่ วมถวายสัตย์ เพื่อเป็ นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ การเข้า
ร่ วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็ นข้าราชกาที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ข้อ 1.17 ผลการเลือกตั้งประธานสภามหาวิทยาลัย เป็ น ผลการเลือกตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 5.3 การดําเนิ นการนัดนิสิตเพื่อสัมภาษณ์การสมัครทํางานพิเศษ จากอบรมก่อนการเริ่ มทํางานในวันที่
18 ธันวาคม 2554 เป็ น อบรมก่อนการเริ่ มทํางานในวันที่ 20 ธันวาคม 2554
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 กําหนดการบําเพ็ญกุศล ฉลองอายุวฒ
ั นมงคล 80 ปี พระเดชพระคุณ พระเทพสุ เมธี (ไสว วฑุฒโน)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สื บเนื่ อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย มอบงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อร่ วมพิธีบาํ เพ็ญกุศล เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน ประสานงานกับ
นางพรรณี เพื่อขอรับเงินจํานวนดังกล่าว
3.2 วันสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สื บเนื่อง โดยการแบ่งคณะเพื่อเข้าร่ วมกิจกรรม ดังนี้
รอบเช้า ผูร้ ับผิดชอบ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รอบบ่าย ผูร้ ับผิดชอบ คือ คณะวิทยาการจัดการ กับ คณะครุ ศาสตร์
ส่ วนนักศึกษาวิชาทหาร มอบหมายให้วา่ ที่ร้อยโทบัญญัติดูแลรับผิดชอบเหมือนเดิม
3.3 โครงการแหลง พูด อู้ เว้ า
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สื บเนื่ อง โดยมอบหมายให้อาจารย์ ธีรถวัลย์ กับนายวิเชียรประสานงานกับองค์การบริ หาร
นิสิตเกี่ยวกับการทํากําหนดการต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อย โดยให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2554 ส่ วน
การจัดเตรี ยมซุ ้มอาหาร ซึ่ งขณะนี้ อาจารย์วรรณวดีได้มอบให้จาํ นวน 1 ซุม้ และสํานักกิจการนิสิตให้ 1 ซุ ้ม โดยมอบหมายให้
นายวิเชียรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
3.4 งานเลีย้ งฉลองปี ใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สื บเนื่ อง โดยมอบหมายให้นางสาวชื่ นชี วิน และนางสาวนัทธี ดูแลเรื่ องการหาของขวัญ
ให้กับ หน่ ว ยงานต่า ง ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย และมอบหมายให้น ายขวัญ ชั ย ดู แ ลเรื่ อ ง การจัด ทํา ส.ค.ส.ปี ใหม่ ส่ ง ให้กับ
มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ส่ วนการมอบกระเช้าปี ใหม่ให้กบั สถานี ตาํ รวจทั้ง 2 สถานี รวมถึง ท่านอธิ การบดี รองอธิ การบดี

และผูใ้ หญ่ที่ช่วยเหลืองานของสํานักฯ นั้น จัดให้เหมือนเดิมและจะต้องหาวันที่จะมอบของดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ ง สุ ดท้ายคือ
งานเลี้ยงฉลองของสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา จะจัดในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 หลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรมวันพระเจ้าตากสิ น
มหาราช
3.5 กําหนดการเซ็นสั ญญาเงินกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร สื บเนื่อง โดยรายละเอียดการนัดเซ็นสัญญาสําหรับนิสิตกองทุนฯ ได้ออกมาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว แต่
ติดปั ญหาตรงที่นิสิตบางกลุ่มจะต้องเดินทางไปเรี ยนร่ วมต่างประเทศ ซึ่ งอาจจะนัดหมายนิ สิตกลุ่มดังกล่าวลงไปอยูใ่ นตาราง
การเซ็นสัญญา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 โดยจะทําการแจ้งให้นิสิตทราบในวันที่นดั ประชุม คือวันที่ 6 ธันวาคม 2554 นี้
3.6 ธรรมนูญนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สื บเนื่อง การนําธรรมนูญนิสิตเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในวันที่
2 ธันวาคม 2554 นั้น มีการแก้ไขเล็กน้อย คือ ต้องใส่ คาํ ว่าร่ าง และห้ามใส่ ตราครุ ฑ โดยมอบหมายให้นายสุ นทรปรับแก้
3.7 การแข่ งขันกีฬาบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สื บเนื่ อง เรื่ องการจัดการแข่งขันกี ฬาบุ คลากร ซึ่ งขอเลื่ อนออกไปจัดในเดื อนตุ ลาคม
ปี 2555
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 แจ้ งรายละเอียดของการดําเนินงาน
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง
- เลื่อนการเข้ าอบรมระบบ MIS ที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนทุกประเภท จากวันที่ 30 พฤศจิกายน
2554 ณ สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นวันที่ 7 ธันวาคม 2554
- การตรวจสอบหนังสื อราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหตุจากการ
เดิ นทางไปวางพานพุ่มของนิ สิต ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่ ผ่านมา เพราะความไม่ชดั เจนในเอกสารและการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้ไปผิดสถานที่
- การติดต่ อประสานงานกับบริษัทต่ าง ๆ เพือ่ ขอสนับสนุนของรางวัลงานเดินเพือ่ สุ ขภาพ ซึ่ งในปี
นี้ จะไม่ทาํ การจําหน่ายบัตรงานเดิน จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องขอสนับสนุนของรางวัลจากบริ ษทั ต่าง ๆ ที่สาํ นักฯ ได้ติดต่ออยู่
แทน
- การนัดนิสิตมาทํากิจกรรมในช่ วงวันหยุดราชการ ซึ่ งมีผปู้ กครองโทรศัพท์เข้ามาต่อว่า เนื่องจาก
นิสิตไม่ได้กลับบ้านในช่วงของวันหยุด เพราะจะต้องมาทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- การอบรมภาษอังกฤษ ในวันอาทิ ตย์ของทุ กสัป ดาห์ ซึ่ งเป็ นการอบรมที่ มีประโยชน์สําหรั บ
บุคลากร และผูท้ ี่มีความสนใจสามารถเข้าร่ วมอบรมได้ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.
- การประชุ มสภานิสิต จะจัดขึ้ นในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุ มแก้ว
มรกต อาคาร 3 ชั้น 1
3.8 แจ้ งกิจกรรม
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง
- การจัดกิจกรรมในวันเอดส์ โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย มีผูเ้ ข้าร่ วม
กิ จกรรม ประมาณ 200 คน มี กิจกรรม การปาลูกโป่ ง(ถุงยางอนามัย) และการแจกถุงยางอนามัย แผ่นพับรณรงค์การจัด
นิ ทรรศการให้ความรู้โดยขอขอบคุณอาจารย์พรธิ ภา ที่ส่งนิ สิตสาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ มาช่วยเรื่ องการจัดกิจกรรมและเข้า
ร่ วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

- การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ภายหลังเหตุการณ์ มหาอุทกภัยนํา้ ท่ วมของนักศึกษาวิชาทหาร
ซึ่ งกําลังประสานงานเพื่อหาสถานที่อยู่
- ตารางการฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
ปี 3 ชาย ระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2555
ปี 3 หญิง ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2555
ปี 4 ชาย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2555
ปี 4 หญิง ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2555
ปี 5 ชาย ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2555
ปี 5 หญิง ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2555
นักศึกษาวิชาทหารปี 4 พาราเซล
นักศึกษาวิชาทหารชาย จํานวน 5 นาย
ฝึ กพาราเซล
ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2555
ฝึ กภาคสนาม
ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2555
นักศึกษาวิชาทหารหญิง จํานวน 2 นาย
ฝึ กพาราเซล
ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2555
ฝึ กภาคสนาม
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

