รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 24/2554
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2554
ณ ห้ องประชุ มอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, , นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นาย
สุ นทร ปาละพันธ์, นายขวัญชัย ช้างเกิด
เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเดินทางไปประชุ มคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย จะเดินทางไปประชุม ณ
สระยายโสม อ.อู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี เนื่ องจากมีพิธีเปิ ดอนุ สาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) องค์
จําลองด้วย
1.2 การจัดกิจกรรมถวายสั งฆทานปี ใหม่ ของชมรมกล้ าดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ชมรมกล้าดี จะจัดให้มีกิจกรรมถวายสังฆทานปี ใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา
12.00 – 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1
1.3 การจัดกิจกรรมพาแลงของชมรมอีสาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ชมรมอีสานจะจัดให้มีกิจกรรมพาแลง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ตั้งแต่
เวลา 18.00 น. โดยมีการจัดเป็ นขันโตกแบบง่าย ๆ สําหรับคณาจารย์ที่เข้าร่ วมกิจกรรม และมีซุม้ บริ การนิสิตที่เข้าร่ วมงานด้วย
1.4 การอบรมนิสิตก่ อนทํางาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดให้มีการอบรมนิ สิตช่ วยงานก่อนการเริ่ มปฏิ บตั ิ งาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 โดยมีผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ มาเป็ นวิทยากรในการอบรม และ
ในการนี้ได้มอบหมายให้บุคลากรประจําสํานักฯทุกคนเข้าร่ วมอบรมในครั้งนี้ดว้ ย
1.5 งานสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การวางพานพุ่ม และรับเสด็จฯ งานสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม
2554 ณ ลานอนุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ในรอบเช้าและบ่าย โดยรอบเช้าท่านอธิ การบดีเป็ นประธานในการเดินทาง
ไปวางพานพุม่ คณาจารย์และบุคลากรของสํานักฯ ร่ วมกิจกรรมทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย
1.6 การจัดงานเลีย้ งปี ใหม่ ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา ได้จดั ให้มีการเลี้ยงฉลองปี ใหม่
ให้กบั คณาจารย์และบุคลากรของสํานักฯ โดยได้เชิญสํานักคอมพิวเตอร์และสํานักวิเทศสัมพันธ์เข้าร่ วมงานด้วย และในวันเดียวกัน
องค์การบริ หารนิสิตได้จดั งานเลี้ยงปี ใหม่เพื่อขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันดําเนินงานกิจกรรมมาตลอดปี 2554 เช่นกัน
1.7 รายงานการเข้ าร่ วมชี้แจงงบประมาณต่ อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง อธิ ก ารบดี ไ ด้ม อบหมายให้ร องอธิ ก ารบดี ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งาน
อธิ การบดี ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่ วมประชุมชี้แจงงบประมาณฯ ณ อาคาร
รัฐสภา 3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 19.30 น. ในส่ วนของ มบส. ได้รับงบประมาณ 342,462,000 บาท (สามร้อยสี่ สิบสองล้าน
สี่ แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

1.8 รายงานการพิจารณาการให้ ทุนเพือ่ พัฒนาบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรายงานการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็ น การอนุมตั ิให้ได้รับ
ทุนสนับสนุ น ปริ ญญาเอก จํานวน 12 ราย อนุ มตั ิให้ได้รับการยกเว้นค่าหน่ วยกิ ตและค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ปริ ญญาโทสาย
สนับสนุน จํานวน 8 ราย และไม่พิจารณาการให้ทุน จํานวน 1 ราย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 23/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ข้อ 3.1 การแจกเสื้ อสําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม จากวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2555 เป็ น วันที่ 12 มกราคม 2555
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดกิจกรรม งานพิราลัย สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่
18 – 19 มกราคม 2555 นั้น จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนิสตโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่อาคาร 2 – อาคาร 4 และการ
จัดการแสดงบนเวทีเป็ นหน้าที่ของสํานักฯ ในการจัดหาการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดว้ ย
3.2 เสื้ออาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําเสื้ อสําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม โดยมอบหมายให้นายอดิศรเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งให้
จัดทําไปพร้อมกับเสื้ อกีฬาภายใน และให้ทนั มอบในวันที่ 12 มกราคม 2555 เพื่อใช้ในงานเดินเพื่อสุ ขภาพ 116 ปี บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาด้วย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การย้ ายห้ องทํางาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติซ่ ึ งขณะนี้ ประจําอยู่ศูนย์เวชศึกษาป้ องกันย้ายที่ทาํ งานมาประจําที่
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายให้นายวิเชียรจัดโต๊ะทํางานให้
5.2 ระบบ MIS และการเข้ าประชุ มบุคลากร สายสนับสนุน งบประมาณแผ่ นดิน
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง ระบบการทํางานของ MIS ซึ่ งจะดําเนินการที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนก่อน
เป็ นหน่ วยงานแรก ในภาคเรี ยนที่ 3/2554 หน่ วยงานต่อไปคื อสํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษา และในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2555
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประชุมบุคลากร สายสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 400 คน
5.3 การตรวจสุ ขภาพของข้ าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การตรวจสุ ขภาพของข้าราชการ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย แทน นางสาว
อัญชลี โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้วจะเข้ามาตรวจสุ ขภาพในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.30 – 10.00 น. และรับผลการตรวจ
สุ ขภาพในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
5.4 การเซ็นสั ญญากู้ยมื ฯ เงินทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา และการต้ อนรับรอบประธานาธิบดีประเทศจีน
นายอดิ ศร แจ้งเรื่ อง การเซ็ นสัญญากูย้ ืมเงิ นทุนวันสุ ดท้าย วันที่ 26 ธันวาคม 2554 นี้ โดยมี นิสิตที่ มาเซ็ นสัญญา
ทั้งสิ้ น ประมาณ 4,800 คน ไม่มาติดต่อประมาณ 200 คน และ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ได้เป็ นตัวแทนในการนํานิสิตประมาณ 50
คน ร่ ว มกับ สถาบันขงจื้ อ ทํา การต้อ นรั บ รองประธานาธิ บ ดี ข องประเทศจี น เพื่ อ เข้า เยี่ย มชมสถาบัน ขงจื้ อ ของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย ตั้ง แต่ เ วลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุ ม จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ อี ก หลาย
มหาวิทยาลัย
5.5 การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
นางสาวชื่ น ชี วิ น แจ้ง เรื่ อง งานประกัน คุ ณ ภาพจะจัด ให้ มี ก ารอบรมผู ้ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา หลักสู ตรที่ 2 (สําหรับผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 –

19.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมรกต อาคาร 3 ชั้น 1 โดย ประธานฯ เสนอในที่ประชุมส่ งชื่อนางสาวณัฐวรรณ์ เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
และส่ งชื่อนางสาวชื่นชีวิน เข้าร่ วมเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ในการอบรมครั้งนี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
ประชุ มครั้งต่ อไป วันที่ 4 มกราคม 2555
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

