รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 37/2554
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี
โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นาย
ขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ไม่ มาประชุ ม
อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
เริ่มประชุ มเวลา 09.40 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําแผนปฏิ บตั ิราชการ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 1 เมษายน 2555 โดยให้
รวบรวมแผนต่าง ๆ ตามที่ได้ทาํ การแก้ไข มอบให้นางสาวชื่นชีวิน โดยนําข้อมูลการแก้ไขของท่านรองอธิ การบดีเข้ามาปรับด้วย
ไม่เกินเวลา 15.00 น. และนําเข้าเล่มให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักฯ ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนการทําเล่มจริ ง
1.2 การนําตารางกําหนดการปฐมนิเทศเข้ าที่ประชุ มกอม.
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การนําตารางกําหนดการปฐมนิ เทศเข้าที่ประชุมกอม.เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดย
แบ่งการปฐมนิเทศเป็ น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย และในส่ วนของการตรวจสุ ขภาพให้แบ่งเป็ น 2 รอบๆ ละ 3,000 คน
1.3 การประชุ มประธานสาขาวิชา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมผูบ้ ริ หารและประธานสาขาวิชา ในวันที่ 6 – 7 เมษายน 2555 โดยมอบหมายให้
นายขวัญชัยตรวจสอบเอกสารในส่ วนของสํานักฯ ที่จะต้องเตรี ยมนําเข้าที่ประชุมจากงานแต่ละฝ่ ายให้เรี ยบร้อย
1.4 การเดินทางมาเยีย่ มมรภ.บ้ านสมเด็จฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสาราวดี บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดิ นทางมาเยี่ยมมรภ.บ้านสมเด็จฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสาราวดี บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซี ย จํานวน 60 คนในวันที่ 23 เมษายน 2555 โดยได้ขอทราบความเป็ นไปได้ของวันที่จะเดินทางมาก่อน
1.5 การขอความอนุเคราะห์ ที่นั่งการศึกษาพร้ อมยกเว้ นค่ าเล่ าเรียนนักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขอความอนุเคราะห์ที่นงั่ การศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรี ยน ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลาํ เนา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “ทุ นอุ ดมศึ กษาเพื่อการพัฒนาจัดหวัดชายแดนภาคใต้” ปี
การศึกษา 2555 ระยะที่ 2 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งผลการให้ความอนุเคราะห์
และสรุ ปข้อมูล พร้อมแจ้งชื่อผูป้ ระสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ถ้าไม่ส่งจะถือว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ประสงค์
เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
1.6 การประชุ มเพือ่ หารือการควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ รอบสถานศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมเพื่อหารื อการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เรื่ อง การบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรณี สถานบริ การหรื อสถานประกอบการที่ต้ งั อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 โดยมีหน่วยงานและชุมชนที่เข้าร่ วมประชุม จํานวน 10 หน่วยงาน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 36/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การประชุมนิสิตตัวแทนสาขาวิชา เรื่อง การจัดกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิเชียรสื บเนื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ โดยนายวิเชียร
แจ้งว่า ได้เรี ยกนิสิตตัวแทนสาขาวิชามาประชุมแล้วแต่ยงั ไม่สามารถกําหนดตารางได้ ซึ่ งเมื่อกําหนดวันได้เรี ยบร้อยแล้วจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
3.2 การนํานายกองค์ การ ประธานสภา และประธานสโมสรคณะ 4 คณะเข้ าพบท่ านอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การนํานายกองค์การ ประธานสภา และประธานสโมสรทั้ง 4 คณะ เข้าพบท่านอธิการบดี
และผูบ้ ริ หาร ในที่ประชุมกอม. เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
3.3 การทําป้ ายประชาสั มพันธ์ รณรงค์ งดสู บบุหรี่ในสถานศึกษา
ประธานฯ สื บเนื่อง การทําป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสู บบุหรี่ ในสถานศึกษา โดยได้ตดั สิ นใจให้ใช้ร้านตรง
วงเวียนใหญ่ในราคาป้ ายละ 700 บาท
3.4 การกรอกข้ อมูลค่ าเทอมของนิสิตกองทุนกู้ยมื
นายอดิศร สื บเนื่อง เรื่ องการประชุมนิสตกองทุน วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2555 ที่ผา่ นมา ว่าเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย มีนิสิตที่มาประชุม ประมาณ 3,000 คน ส่ วนการกรอกข้อมูลค่าเทอมของนิสิตกองทุนฯ นั้น จะต้องใช้วิธีเดิมควบคู่ไปกับ
วิธีใหม่โดยประสานงานกับกองคลังเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนการทําสัญญารอบถัดไปจะต้องเรี ยกนิสิตขึ้นมาในช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคม 2555
3.5 การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัย
นายสุ นทร สื บเนื่องเรื่ องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย โดยมีการปรับกําหนดเดินทางวันที่ 28 เมษายน 2555 ใน
ตอนเช้า ส่ วนการเดินทางกลับยังไม่แน่นอน เนื่องจากยังมีกีฬาบางประเภทต้องทําการแข่งขันอยู่ พาหนะในการเดินทางได้ติดต่อ
แล้วเป็ นรถตูข้ องมหาวิทยาลัยและรถบัส ซึ่ งจะต้องขอยืมตัวพนักงานขับรถจากทางคณะมาเป็ นผูข้ บั ให้ ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเดินทางไป โดยจะตามไปพร้อมกับท่านรองอธิการบดี และจะเดินทางกลับก่อนเนื่องจากติดราชการ
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การนํารถยนต์ ราชการเข้ าศูนย์ ซ่อมบํารุ ง
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การนํารถยนต์ใช้ในราชการเข้าศูนย์ซ่อมบํารุ งเกี่ยวกับแอร์ภายใน โดยใช้งบประมาณ
8,000 บาท และยังอยูใ่ นช่วงของการรออะไหล่ ส่ วนการใช้รถนั้นขอให้ลงเลขไมล์ทุกครั้งที่ใช้ดว้ ย
5.2 การแข่ งขันกีฬาบุคลากร
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยที่พกั อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5.3 การประชุ มการใช้ งาน E - document
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การประชุม E – document วันที่ 2 เมษายน 2555 ณ อาคาร 10 ชั้น 5 ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ฯ ได้มอบหมายให้นายสุ นทรช่วยดูแลเรื่ องการส่ งเอกสารไปก่อนจนกว่าจะมีผมู ้ ารับผิดชอบโดยตรง
5.4 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมนอกสถานที่
นางสาวชื่ นชี วิน แจ้งเรื่ อง การส่ งหนังสื อแบบตอบรั บการเข้าร่ วมประชุ มอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรมนอก
สถานที่ไปแล้ว ซึ่ งดําเนินการไป 2 วิธี คือ หนังสื อถึงตัวบุคคล และทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5.5 การปรับตารางปฏิทินกิจกรรม
นายวิเชียร แจ้งเรื่ องก การขอปรับปฏิทินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมรับขวัญนิ สิใหม่ เป็ นวันที่ 7 กรกฎาคม 2555
และวันไหว้ครู เป็ นวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

