รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
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เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 นิสิตสั งเกตการณ์ ห้องฟิ สเนส
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง นิสิตสาขาวิชาพละศึกษา จํานวน 5 คน จะเข้าสังเกตการณ์หอ้ งฟิ สเนส โดยมอบหมายให้
นายสุ นทรเป็ นผูก้ าํ หนดตารางและวางแผนให้กบั นิ สิตกลุ่มดังกล่าว ซึ่ งจะมีเพียง 3 คนเท่านั้นที่จะร่ วมสังเกตการณ์ที่ห้องฟิ สเนส
ส่ วนอีก 2 คน กําลังรอสถานที่ที่จะลงสังเกตการณ์ โดยจะทําเฉพาะวันศุกร์ จํานวน 10 ครั้ง หรื อจะให้มาเฉพาะวันที่มีการเปิ ด
บริ การห้องฟิ สเนสโดยการนับชัว่ โมงก็ได้
1.2 การจัดกิจกรรมงานพิราลัย
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อง การจัด กิ จ กรรมงานพิ ราลัย จะเริ่ มตั้ง แต่ ว นั ที่ 18 – 19 มกราคม 2555 โดยจะมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่ องการดูแลและการจัดตารางการแสดงบนเวที
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 25/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 งานเดินเพือ่ สุ ขภาพ 116 ปี บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานเดินเพื่อสุ ขภาพ 116 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้สถานที่ คือ ลานหน้าอนุสาวรี ย ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยจะนัดประชุมเพื่อสรุ ปการจัดงานกับองค์การบริ หารนิสิต และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และมอบหมายให้นางสาว
ชื่นชีวินทําหนังสื อขอสนับสนุนตํารวจจราจร สน.บุปผาราม ในการให้ความสะดวกของเส้นทางจราจรจากมหาวิทยาลัยฯ ถึง
อนุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
3.2 เสื้อจัดทําเสื้ออาจารย์ ที่ปรึกษา
นายอดิศร สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้ขอ้ ความสกรี นลงเสื้ อบริ เวณด้านหน้าด้านเหนืออกขวาซึ่ งยังว่าง
อยู่ โดยที่ประชุมได้ลงมติให้ใช้คาํ ว่า “บ้านสมเด็จ 116 ปี ” และประธานฯ ได้อนุมตั ิให้นายอดิศรจัดทําได้เลย เพื่อให้ทนั สําหรับ
มอบให้อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ในวันที่ 12 มกราคม 2555 นี้
3.3 งบประมาณเงินกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การได้รับแจ้งเกี่ยวกับยอดเงินกีฬา จํานวน 6,050,000 บาท ซึ่ งจะต้องดําเนินการจัดทํา
แบบคําขอตั้งพร้อมส่ งเอกสารให้ทนั ในวันที่ 11 มกราคม 2555 เพื่อกองนโยบายและแผนจะนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทําการอนุมตั ิในวันที่ 19 มกราคม 2555

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การกําหนดช่ วงรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2553 - 2554
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การกําหนดช่วงรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ปี พ.ศ. 2553 – 2554 คือ ระหว่างวันที่ 6
– 12 พฤษภาคม 2555 และ วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2555 โดยที่ประชุมเสนอให้กาํ หนดปฏิทินการดําเนินงานการรับรายงานตัวไว้
คร่ าว ๆ ก่อน คือ วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2555 เพื่อคุยกับรองอธิการบดีและผูอ้ าํ นวยการสํานักกิจฯ อีกครั้งหนึ่ง
5.2 การประชุ มกับสํ านักโรคเอดส์
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง สํานักโรคเอดส์ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้กบั อาจารย์พรธิภา เพื่อเชิญประชุมใน
วันที่ 20 มกราคม 2555 ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.3 การร่ วมงานวันคล้ ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง สํานักงานยุวการชาดไทยได้เชิญร่ วมงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27
มกราคม 2555 ณ สนามกีฬาศุภชลาศรัย โดยมีงบประมาณให้มหาวิทยาลัยฯ ละ 3,000 บาท
5.4 การจัดพืน้ ที่สูบบุหรี่
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การจัดพื้นที่ให้บริ การสําหรับนิ สิตที่สูบบุหรี่ จะมีต่อหรื อไม่ โดยในที่ประชุมได้
เสนอให้ศูนย์เวชฯ จัดทําโครงการและเชิ ญตํารวจเข้ามาทําการเปรี ยบเทียบปรับภายในมหาวิทยาลัย ประมาณเดือนละ 1 – 2 ครั้ง
และปรับปรุ งพื้นที่ให้ดูดีและเปลี่ยนป้ ายใหม่ หรื อเพิม่ จํานวนต้นไม้ให้ดูดีข้ ึน
5.5 การจัดซื้อวิทยุสื่อสารใหม่
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การเสนอจัดซื้ อวิทยุสื่อสารใหม่สาํ หรับบุคลากรภายใน เนื่ องจากไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน กรณี ที่มีการขอใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่ งที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดซื้ อครั้งนี้ และประธานฯ ได้เสนอให้จดั หาตัวโมบาย
เครื อข่ายสําหรับการใช้งานร่ วมกันด้วย
5.6 การเล่ นการพนัน บริเวณหลังอาคาร 7
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง เบาะแสการเล่นการพนันของนิสิต บริ เวณหลังอาคาร 7 ซึ่ งกลายเป็ นแหล่งมัว่ สุ ม ซึ่ ง
จะต้องจัดบุคลากรเข้าไปสํารวจตรวจสอบด้วย
5.7 การรับใบลงทะเบียนสํ าหรับนิสิตกองทุนกู้ยมื
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การเปิ ดรับใบลงทะเบียนสําหรับนิสิตกองทุนกูย้ มื ฯ เทอม1/2554 โดยจะเปิ ดรับตั้งแต่วนั ที่
9 – 17 มกราคม 2555 และยังมีนิสิตที่ตกสํารวจอยูบ่ า้ งคือ นิสิตธนาคารอิสลามและนิสิตที่ยงั ไม่มาดําเนินการเซ็นสัญญา
5.8 การใช้ งานระบบ MIS/ERP และการปรับปรุ งห้ องทํางานของนิสิต
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การที่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์ จะนําระบบ MIS/ERP ขึ้ นพร้ อมกันทั้ง 2
ระบบ โดยให้บุคลากรภายในสํานักฯ เตรี ยมพร้อมในการรับมือกับทั้ง 2 ระบบ ส่ วนเรื่ องการปรับปรุ งห้องต่าง ๆ นั้น ให้บุคลากร
ช่วยกันหาร้านเพื่อเข้ามาเสนอเพื่อเร่ งปรับปรุ งให้เสร็ จทันกับการปฏิบตั ิงานของนิสิต
5.9 การรับบริจาคโลหิต
นายวิ เ ชี ย ร แจ้ง เรื่ อ ง การรั บ บริ จ าคโลหิ ต ของธนาคารเลื อ ด โดยจะขอเข้า มารั บ บริ จ าคในช่ ว งต้น เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2555 นี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
ประชุ มครั้งต่ อไป วันที่ 16 มกราคม 2555
เลิกประชุ มเวลา 11.30 น.
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