รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 5 / 2554
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสายัณ พุท ธลา, นายสุ ร ศักดิ์ เครื อหงษ์, นายธี ร ถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว ,
นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร
เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวลิ า, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์, นางสาวพรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุม 14.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การเดินทางไปแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การนํานิสิตนักศึกษาเดินทางไปแห่เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรี สุ
ริ ยวงศาราม จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ จัดทําการ์ ดเชิญร่ วม
ทําบุ ญและเชิ ญร่ วมงาน พร้ อมระบุ วนั ในการนําส่ งเงิ นสําหรั บทําบุ ญ และมอบหมายให้นางสาวนัทธี จัดทํา
หนังสื อความความอนุเคราะห์ตาํ รวจภูธรราชบุรีในการดูแลเส้นทางในการเคลื่อนขบวนแห่ เทียนจํานําพรรษาใน
วันดังกล่าวด้วย
1.2 การจัดพิมพ์หนังสื อกิจการบ้ านสมเด็จ ปี การศึกษา 2553
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดพิมพ์หนังสื อกิจการบ้านสมเด็จ ปี การศึกษา 2554 ซึ่ งจะ
แจกให้ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยมอบหมายให้นางสาว
นั ท ธี จัด ทํา หนัง สื อ ถึ ง หน่ ว ยงานหลัก ทั้ง 14 หน่ ว ยงานในการมอบหนัง สื อ กิ จ การบ้า นสมเด็จ เพื่ อ นํา ไป
ประกอบการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและระดับสาขาวิชา
1.3 การประชุมเครือข่ ายหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ได้เดินทางไปประชุมกับนาย
วิเชียรเรื่ องเครื อข่ายหอพัก ซึ่ งผ่านไปเป็ นที่เรี ยบร้อย โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็ นเครื อข่ายเพิ่มขึ้น คือ มหาวิทยาลัย
สยาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
1.4 การขอความอนุเคราะห์ บุคลากรวิทยาเขตสระยายโสม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การขอความอนุเคราะห์บุคลากรสําหรับวิทยาเขตสระยายโสม
เพื่อทําการประสานงานระหว่างวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้ขออนุญาตนําเข้าที่ประชุม
ผูบ้ ริ หารสํานักฯ ก่อนแล้วจะนําแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
1.5 การทําไวนิลประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง มอบหมายให้อาจารย์ ธีรถวัลย์ เป็ นผูด้ ูแลเรื่ องการทําป้ ายไวนิ ล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยใช้ภาพกิจกรรมจากงานรับขวัญนิสิตใหม่เป็ นภาพกิจกรรมหลัก
1.6 การทําเรื่องขอยกเว้ นค่ าเล่าเรียน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้ทาํ เรื่ องขอยกเว้นค่า
เล่าเรี ยนให้กบั นิสิต โดยใช้เงินเก็บจากงานราตรี บณ
ั ฑิต

1.7 การตรวจสุ ขภาพคณาจารย์และบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจสุ ขภาพของคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ซึ่ งการตรวจสุ ขภาพดังกล่าวนางสาวอัญชลีได้แจ้งว่าผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย
1.8 โครงการแผนแม่ บทตามโครงการพระราชดําริ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การที่ผศ.ดร.จันทร์ วภิ า ได้รับโครงการแผนแม่บทตามโครงการ
พระราชดําริ ในกิจกรรม การอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืช โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ ธีรถวัลย์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ทําโครงการ และส่ งในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554
1.9 การตรวจประกันสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ฯ ได้แ จ้ง เรื่ อ งการตรวจประกัน คุ ณ ภาพภายในของสํานัก กิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
1.4 การเดินทางไปเผยแพร่ วัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรั ฐแลนด์ เป็ น 1.4 การเดินทางไปเผยแพร่
วัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 จากข้ อ 1.1 การลงข่ าวหนังสื อพิมพ์ข่าวสด “กิจกรรมรับน้ องปลอดเหล้า”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องการทําไวนิล
โดยสามารถเปลี่ยนชื่อหรื อหัวข้อได้ตามความเหมาะสม
3.2 จากข้ อ 1.2 โครงการส่ งน้ องกลับบ้ าน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่ งน้องกลับบ้านในวัน
เลือกตั้ง โดยผูค้ วบคุมรถแต่ละสายได้ทาํ การชี้แจง ดังนี้
- สายเหนือ
นายสุ นทร แจ้งว่า การเดินทางไม่มีปัญหา ส่ งนิสิตด้วยความเรี ยบร้อย
- สายใต้
นายอดิ ศ ร แจ้ง ว่า มี ปั ญ หาเรื่ อ งการต่ อ รถเนื่ อ งจากหัว หิ น ไม่ ไ ด้เ ป็ น
ศูนย์กลางของสถานี ขนส่ ง โดยในปี ถัดไปควรจะจัดให้ไปส่ งที่ จงั หวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของ
สถานีขนส่ งของรถที่จะไปทุกจังหวัดของทางภาคใต้
- สายตะวันออก นางสาวนัทธี แจ้งว่า การเดิ นทางมี ปั ญหาเรื่ อ งฝนที่ ตกตลอดเส้นทาง
ส่ วนเรื่ องการส่ งนิสิตที่ขนส่ งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
- สายตะวันออกเฉี ยงเหนือ นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งว่า มีปัญหาเรื่ องรถเครื่ องปรับอากาศเสี ย
ทําให้เสี ยเวลาในการเปลี่ยนรถไปบ้าง แต่ส่งนิสิตด้วยความเรี ยบร้อย
3.3 จากข้ อ 3.1 การจัดกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งว่า ยังมีบางสาขาวิชาที่ยงั ทําการรับขวัญนิสิตใหม่ ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้
งดกิจกรรมดังกล่าวไปเรี ยบร้อยแล้วเมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรมใหญ่ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 19 มิถุนายน 2554
3.4 จากข้ อ 3.2 การสั มภาษณ์ กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบให้นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การสัมภาษณ์กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
โดยนายอดิศรแจ้งว่าจํานวนนิ สิตที่เข้ารับการสัมภาษณ์ท้ งั หมด แบ่งเป็ น ผูก้ รู้ ายใหม่ จํานวน 1,260 ราย และผูก้ ู้
ต่อเนื่ องย้ายสถานศึ กษา จํานวน 2,346 ราย ซึ่ งมาสัมภาษณ์ แล้ว จํานวน 3116 ราย และยังไม่ได้มาสัมภาษณ์
จํานวน 490 ราย รวมทั้งสิ้ น 3,606 ราย ซึ่ งจะประกาศรายชื่อนิสิตในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554

3.5 จากข้ อ 3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบให้นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การติ ดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรั บ
คณาจารย์และบุคลากรโดยนายสุ นทร แจ้งว่า ได้ทาํ การติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับคณาจารย์และบุคลากร
เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้วเหลือเพียงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของนางสาวนัทธี และนายวิเชี ยรที่ ยงั มิ ได้ติดตั้งเนื่ องจากยัง
เคลียร์ ขอ้ มูลจากเครื่ องไม่หมด
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การตรวจข้ อมูล MIS รอบสุ ดท้ าย
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของ MIS รอบสุ ดท้าย ในวันพุธที่ 11
กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2M โดยขอให้บุคลากรทุกคนเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อทําการ
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีอะไรต้องการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมอีกบ้าง ซึ่ งถ้าทําการเพิ่มเติมหลังจากนี้ จะต้องทําหนังสื อขอ
เพิ่มเติมข้อมูลและจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทําระบบเพิ่มขึ้น
5.2 TRANSCRIP กิจกรรม
อาจารย์ธีรถวัลย์ ได้สอบถามเรื่ องการทํา TRANSCRIP กิจกรรม สําหรับมอบให้นิสิตหลังการ
จบการศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานในการแสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมของนิ สิต ซึ่ งได้นาํ เรื่ องดังกล่าวประชุมกับนิ สิต
แล้วเห็นว่าควรทําเหมือนเดิม คือ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ของพอใช้จะต้องทําการติดต่อขอแก้ไขถึงจะได้ TRANSCRIP
กิจกรรม ส่ วนกรณี ดี – ดีมาก จะได้ TRANSCRIP กิจกรรม ทันทีที่ยนื่ คําร้องขอต่อสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
5.3 การสรุปการรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การสรุ ปการรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งสิ้ น 280
นาย โดยแบ่งเป็ นชั้นปี ดังนี้
- ชั้นปี ที่ 1 ชาย
จํานวน 1
นาย
- ชั้นปี ที่ 3 ชาย
จํานวน 24
นาย
- ชั้นปี ที่ 3 หญิง
จํานวน 5
นาย
- ชั้นปี ที่ 4 ชาย
จํานวน 70
นาย
- ชั้นปี ที่ 4 หญิง
จํานวน 103
นาย
- ชั้นปี ที่ 5 ชาย
จํานวน 39
นาย
- ชั้นปี ที่ 5 หญิง
จํานวน 38
นาย
5.4 การเข้ าร่ วมประชุมกับชุมชน เรื่องยาเสพติด
ว่า ที่ ร้ อ ยโทบัญ ญัติ แจ้ง เรื่ อ ง การเข้า ร่ ว มประชุ ม กับ ชุ ม ชนใกล้เ คี ย งมหาวิ ท ยาลัย เรื่ อ ง
ยาเสพติด ผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อย
5.5 การตรวจสุ ขภาพ
นางสาวอัญชลี แจ้งว่า ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ได้มีการตรวจสุ ขภาพคณาจารย์และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมี คณาจารย์และบุ คลากรเข้ารั บการตรวจสุ ขภาพ ทั้งสิ้ น 130 คน และในวัน
อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 นัดพบแพทย์และรั บยา ณ ห้องประชุ มสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 13.00 –
15.00 น.

5.6 หนังสื อเชิญเข้ าร่ วมรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชื่ นชี วิน ทําหนังสื อเชิ ญผศ.ดร.จันทร์ วิภา, ผศ.
ศศิ ธร และอาจารย์สุภรณ์ เข้าร่ วมรั บฟั งหารตรวจประกันคุณภาพภายในสํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษา ในวันที่
26 กรกฎาคม 2554 ด้วย
5.7 การติดต่ อขอเข้ าบรรยายเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ ทหาร ปี 2555
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ ได้สอบถามผูอ้ าํ นวยการสํานักและคณะกรรมการในที่ประชุ มเรื่ องการ
ได้รับแจ้งจากสัสดีกระทรวงกลาโหมในการติดต่อขอเข้ามาบรรยาย เรื่ องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนิ สิต
นักศึกษาที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารในปี 2555 นี้ โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้รับข้อมูลเอาไว้ก่อน และให้ว่าที่ร้อย
โทบัญญัติ และว่ าที่ร้อยตรี ปุญญาณัติลองดูช่วงเวลาว่าจะใช้ช่วงเวลาไหนในการเข้ามาบรรยายให้นิสิตนักศึกษา
รับทราบถึงกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ของการเข้รับการเกณฑ์ทหาร
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 14.30 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

