รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 11/2555
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาว
อัญชลี โพธยารมย์, นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่
ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 10.15 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การประชุ ม 4 สภา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุม 4 สภา ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยให้
นายกรภัทร์จดั เตรี ยมภาพกิจกรรมเด่น จํานวน 2 ภาพให้กบั อาจารย์ธีรถวัลย์ ซึ่ งได้คดั ภาพกิจกรรมรับน้องกับภาพโครงการอบรมผูน้ าํ
นิสิต ส่ วนเนื้อหาการบรรยายภาพประธานฯ จะเป็ นผูเ้ ขียนให้
1.2 การจัดซื้อรถยนต์ ประจําสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดซื้ อรถยนต์ประจําสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาเพื่อใช้สําหรับงานกิจกรรม โดยประธานฯ
และรองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สรุ ปรถยนต์ที่จะจัดซื้ อโดยจัดซื้ อเป็ นรถกระบะ และมอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ และนายฐิติวจั น์
ดูแล ซึ่ งเป็ นรถยนต์ยหี่ อ้ โตโยต้า โดยดูจากความเหมาะสมของอะไหล่และศูนย์บริ การ
1.3 การการเดินทางไปราชการของผู้อาํ นวยการสํ านักฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการของผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ โดยจะเดินทางในวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2555
ซึ่ งมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์เป็ นประธานในการประชุม วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
1.4 การแจ้ งปฏิทินการดําเนินงาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ปฏิทินการดําเนินงานประจําสัปดาห์ ดังนี้
- วันที่ 26 กันยายน 2555 งานเกษียณคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 9 ชั้น 8
งานเกษียณคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 27
- วันที่ 27 กันยายน 2555 ประชุมการสรรหาอธิการบดี เวลา 11.00 น. อาคาร 100 ปี ชั้น 15
นํานิสิตเข้ารับทุนการศึกษา
- วันที่ 28 กันยายน 2555 งานเกษียณของมหาวิทยาลัยฯ อาคาร 1 ชั้น 1
- วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ประชุมสํานักฯ อาจารย์สุรศักดิ์เป็ นประธาน
- วันที่ 5 ตุลาคม 2555
การตรวจร้านจําหน่ายสุ รารอบมหาวิทยาลัย เวลา 17.00 – 19.10 น. โดย
มอบหมายให้นายวิเชียรดูแลเรื่ องอาหาร และมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์ และตัวแทนนิ สิตมหาวิทยาลัยฯ ละ 1 คนรายงานความ
คืบหน้าในการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยฯที่ผ่านมา และมอบหมายให้นายวิเชี ยรและว่าที่ร้อยโทบัญญัติติดป้ ายประชาสัมพันธ์
บริ เวณอาคาร 1 ด้วย
1.5 การได้ รับรางวัลของผศ.ดร.จันทร์ วภิ า ดิลกสั มพันธ์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุร
ฉัตร” รางวัลสร้างเสริ มคนดีมีคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2555 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผูท้ รงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการ

พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนิ สิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เวลา
10.30 น.
1.6 การเป็ นเจ้ าภาพในวันเอดส์ โลก
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ ได้รับให้เป็ นเจ้าภาพในงานวันเอดส์โลก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่
1 ธันวาคม 2555
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 10/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดทําและส่ งงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 2556
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การดําเนินการจัดทําและจัดส่ งงบประมาณ ประจําปี งบประมาณให้กบั กองแผนงานเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว และอีกประมาณ 2 สัปดาห์ จะต้องส่ งเอกสารการเขียนแผนงบประมาณฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง
5.2 การได้ รับเงินสนับสนุนการจัดกีฬาภายใน
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การได้รับการสนับสนุนงานกีฬาภายในจากบริ ษทั ภายใน จํานวน 3 ราย คือ ร้านปรวีร์
จํานวน 1,000 บาท, ร้านถ่ายเอกสารอาคาร 27 จํานวน 3,000 บาท และร้านตัดเสื้ อกีฬา จํานวน 10,000 บาท โยให้นาํ เงินดังกล่าวเข้า
บัญชีสวัสดิการสํานักฯ
5.3 การประสานงานเรื่ องการทะเลาะวิวาทของนิสิต
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การทะเลาะและมีเหตุตบกันระหว่างนิ สิต โดยนิ สิตทั้งสองฝ่ ายได้เจรจาและยุติเหตุ
ดังกล่าวกันเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว แต่อาจารย์ยงั ไม่ทาํ การปลดล็อคเกรดให้กบั นิสิตซึ่ งดจะต้องพูดคุยกับอาจารย์ดว้ ย
5.3 การทดสอบระบบกิจกรรมของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
อาจารย์ธีรถวลัย ์ แจ้งเรื่ อง การทดสอบระบบงานกิ จกรรมของสํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษา โดยจะต้องทําการ
ตรวจรายงานพร้อมลงนามระบบ MIS ตามระบบที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งขอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบลงนามใน
ครั้งนี้ดว้ ย
5.4 การร่ วมกันบริ จาคกล่องนม สิ่ งของ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง ชมรมอาสายุวกาชาด ร่ วมกับ สํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน
คณาจารย์ บุ ค ลากร และนิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ร่ ว มบริ จ าคสิ่ ง ของ เวชภัณ ฑ์ ยารั ก ษาโรค แล่ อ งนม และเงิ น เพื่ อ สมทบทุ นช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม โดยสามารถบริ จาคได้ที่ศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

