รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 35/2554
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555
ณ ห้ องประชุ มอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด
ไม่ มาประชุ ม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การร่ วมโครงการศึกษาดูงาน “แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กจิ กรรมสั ญจรวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การควบคุ มนิ สิต ตัวแทนสาขาวิชาในการเดิ นทางไปศึ กษาดู งาน“แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
กิจกรรมสั ญจรวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง” ณ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 – 11
มี น าคม 2555 เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและได้รั บ คํา ชื่ นชมจากผูบ้ ริ ห ารทั้ง 2 มหาวิ ท ยาลัย โดยในวัน ที่ 10 มี น าคม 2555
ท่านอธิ การได้ขอให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักฯ เดินทางไปพบเพื่อรายงานความคืบหน้าในการศึกษาดูงาน ซึ่ งได้รับเกียรติจากอาจารย์
แก้ว มณี วงศ์ เป็ นผูใ้ นการรายงานกิจกรรมในครั้งนี้
1.2 การเดินทางไปราชการเพือ่ เข้ าร่ วมประชุ มเพือ่ เสริมสร้ างศักยภาพบุคลากร และการแข่ งขันกีฬาระหว่ างสํ านักกิจฯ
และตัวแทนองค์ การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรทั้ง 4 คณะ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพบุคลากร ในวันที่ 17 –
19 มี.ค. 55 และการแข่งขันกีฬาระหว่างสํานักกิจฯและตัวแทนองค์การบริ หารนิ สิต สภานิ สิต และสโมสรทั้ง 4 คณะ ในวันที่ 17
มี.ค. 55 โดยในช่วงเช้าจะทําการแข่งขันกีฬากับตัวแทนนิสิตก่อน และเมื่อเสร็ จสิ้ นจะเดินทางไปร่ วมประชุมดังกล่าว
1.3 การรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือด
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรับบริ จาคโลหิ ตของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 19 มี.ค. 55 ตั้งแต่เวลา
09.00 – 15.00 น. ณ บริ เวณลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดูแลนิสิตที่เข้ารับการ
บริ จาค และจัดสถานที่ในการรับบริ จาคโลหิ ตครั้งนี้
1.4 จํานวนอัตรากําลังใหม่ ของมหาวิทยาลัยฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การได้รับการจัดสรรอัตรากําลังของหมาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย สายสอน 4 อัตรา และสายสนับสนุน 5 อัตรา และขออนุมตั ิเพิ่มอีก 74 อัตรา ประกอบด้วย สายสอน 74 อัตรา และ
สายสนับสนุน 22 อัตรา
1.5 การกําหนดตารางการปฏิบตั งิ านของสํ านักฯ ภาคเรียนที่ 1 / 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลื่อนวันเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 /2555 จากเดิมวันที่ 18 มิ.ย. 55 เป็ นวันที่ 25 มิ.ย. 55 จึงได้
กําหนดตางรางการปฏิบตั ิงานของสํานักฯ คร่ าว ๆ ดังนี้
- วันที่ 16 – 17 มิ.ย. 55 ตรวจสุ ขภาพนิสิตใหม่
- วันที่ 18 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศรวม (โดยกําหนดให้จดั 3 รอบ)
- วันที่ 19 มิ.ย. 55
ประชุมผูป้ กครอง
- วันที่ 20 – 21 มิ.ย. 55 ปฐมนิเทศแยกคณะ
- วันที่ 22 มิ.ย. 55
ประชุมนิสิตกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
- วันที่ 24 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคกศ.พ.
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 33/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 สมุดกิจกรรมนิสิต ประจําปี 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวนัทธี นาํ สมุดกิจกรรมเล่มเดิมเข้าที่ประชุมในวันอังคารที่ 20 มี.ค.
55 เพื่อเพิ่มเติมและแก้ไข สําหรับจัดพิมพ์ใหม่สาํ หรับแจกให้นิสิตใหม่ ประจําปี 2555
3.2 การสรุ ปจํานวนเสื้อกีฬา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นายวิเชียรรวบรวมจํานวนเสื้ อที่คงเหลือ และสรุ ปจํานวน นําเข้าที่
ประชุมเพื่อการสัง่ ทําเพิม่ เติมสําหรับนิสิตเข้าใหม่ดว้ ย
3.3 การเตรี ยมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Job Fair
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมในการจัดงาน Job Fair ในวันที่ 14 มี.ค. 55 เวลา 10.00 น.
โดยในวันที่ 13 มี.ค. 55 ได้มอบหมายให้นางสาวนัทธี และนายสุ นทร เข้าประชุมกับสํานักคอมพิวเตอร์ เรื่ อง การทําระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-docutment) และในวันที่ 14 - 15 มี.ค. 55 ประธานฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรภายในสํานักฯ เข้าร่ วม
สังเกตการณ์การปั จฉิ มนิเทศของ 4 คณะ ด้วย ดังนี้
วันที่ 14 มี.ค.55
รอบเช้า
- คณะครุ ศาสตร์
มอบหมายให้ นายสุ นทรเป็ นผูส้ งั เกตการณ์
รอบบ่าย
- คณะวิทยาศาสตร์
มอบหมายให้ นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูส้ งั เกตการณ์
วันที่ 15 มี.ค. 55
รอบเช้า
- คณะวิทยาการจัดการ
มอบหมายให้ นางสาวนัทธีเป็ นผูส้ งั เกตการณ์
รอบบ่าย
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทบัญญัติเป็ นผูส้ งั เกตการณ์
3.4 การเปลีย่ นแปลงห้ องประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงห้องประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม จากเดิมห้องประชุมสุ ริยะ 1
เปลี่ยนเป็ นห้องประชุมแก้วมรกต เนื่องจากห้องประชุมสุ ริยะ 1 ให้สาํ หรับรับสลิปค่าเทอมของนิสิตกองทุนกูย้ มื เทอม 2 /2554
3.5 โครงการประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษา ณ อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 12 –
14 พ.ค. 55 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องห้องพัก และมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินและนางสาวนัทธี
ตรวจสอบตารางของผศ.ดร.จันทร์วิภา อีกครั้งหนึ่ง
3.6 โครงการส่ งมอบงานนิสิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปร่ วมโครงการส่ งมอบงานขององค์การบริ หารนิสิต และสภานิสิต ในวันที่
23 – 25 มี.ค. 55 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพรฑณา รี สอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน
ประสานงานกับรองคณบดีท้ งั 4 คณะ พร้อมจัดทําเอกสารวาระการประชุมรองคณบดีไปด้วยเพื่อทวงงานเดิมและเตรี ยมงาน
ใหม่ ปี การศึกษา 2555
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การกําหนดวันรับสลิปค่ าเทอมสํ าหรับนิสิตกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา 2/2554
นายอดิ ศร แจ้งเรื่ อง การกําหนดวันรับสลิปค่าเทอมสําหรับนิ สิตกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา 2/2554 ระหว่าง
วันที่ 13 – 22 มี.ค. 55 ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และจะดําเนิ นการประชุมนิ สิตกองทุนฯ ทั้งหมด ใน
วันที่ 28 – 29 มี .ค. 55 เวลา 16.00 น. ณ ห้อ งประชุ มอาคาร 1 ชั้น 4 สําหรั บนิ สิตใหม่ ปี 2555 นั้น โดยระบบกองทุ นฯ เปิ ด
ดําเนิ นการแล้ว ซึ่ งสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ และจะแจ้งให้สุนทรเปิ ดระบบการสัมภาษณ์ให้
ในช่วงปลายเดือนพ.ค. – มิ.ย. 55
5.2 การสั มภาษณ์ นิสิตเพือ่ ขอรับทุน และการสรุ ปภาพกิจกรรม
นางสาวณํฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การสัมภาษณ์นิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ในวันที่ 12 มี.ค. 55 และจัดทําสรุ ปภาพ
กิ จกรรม ในการเดิ นทางไปควบคุ มนิ สิตศึ กษาดู งาน“แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กิจกรรมสัญจรวัฒนธรรม 2 ฝั่ งโขง” ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนําเข้าที่ประชุมกอม.ด้วย
5.3 การประชุ มแทนผู้อาํ นวยการฯ เกีย่ วกับภัยพิบตั ิ ณ เมืองทองธานี
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การเดินทางเข้าร่ วมประชุมเกี่ยวกับภัยพิบตั ิแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ในวันที่ 8
มี.ค. 55 ณ เมืองทองธานี
5.4 การร่ วมประชุ มการแข่ งขันกีฬาบุคลากร
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมประชุ มการแข่งขันกี ฬาบุคลากร ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ค. 55 โดยดร.
จํานงค์ เป็ นประธานในการประชุม โดยจะออกเดินทางในวันที่ 14 พ.ค. 55 เวลา 18.00 น. และกลับถึงมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 พ.ค.
55 ในการวางงาต่าง ๆ ได้มอบหมายให้สาํ นักกิจฯ รับ 2 งานคือ งาสวัสดิการและงานพยาบาล (ติดต่อประสานงานเรื่ อง รถ ที่พกั
และพยาบาล) และจะทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป และจะมีการประชุมอักครั้ง ซึ่ งประธานฯ มอบหมายให้นายวิเชียรเข้า
ร่ วมประชุมด้วย
5.5 การตรวจสุ ขภาพประจําปี
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การตรวจสุ ขภาพประจําปี ของคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ในวันที่ 10 ก.ค. 55
5.6 การผ่ อนผันทหาร
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การสิ้ นสุ ดการรับส่ งเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และคงเหลือ
อีกเพียงรายเดียวที่ยงั ไม่มาติดต่อ ซึ่ งจะมาพบในวันที่ 12 มี.ค. 55 นี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

