รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
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เริ่มประชุ มเวลา 14.20 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การรักษาการตําแหน่ งผู้อาํ นวยการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง เนื่ องจากผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ทั้ง 4 สํานักฯ จะหมดวาระลง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดย
ท่านอธิการบดีได้ให้ดาํ เนินงานดังกล่าวไปตามปกติ ซึ่ งมีคาํ สัง่ ให้รักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะมีการคัดเลือกและจัดตั้งใหม่
1.2 การดําเนินงานตามนโยบายใหม่ ของท่ านอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การดําเนิ นงานตามนโยบายใหม่ขงท่านอธิ การบดี เช่ น การประสานงานกับสถานี ตาํ รวจและ
สํานักเทศกิจในการเข้าตรวจบริ เวณภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัย การเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ เข้ามาดูแลงานในส่ วน
ระบบงาน การจัดทําห้องนํ้าบริ เวณนอกอาคาร การจัดทําสนามกีฬา การทําความสะอาดมหาวิทยาลัย การติดตั้งกล้อง CCTV ภายใน
มหาวิทยาลัย ฯลฯ รวมถึงการให้สาํ นักฯ ตรวจสอบว่าถ้ามีการประสานงานกับสถานีตาํ รวจ จะให้ดูแลในเรื่ องใดบ้าง
1.3 การเขียนภาระงานของบุคลากรภายในสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินนําข้อมูลการปฏิบตั ิงานตามภาระงานมอบให้แต่ละบุคคล
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทั้งงานประจํา และงานเสริ ม พร้อมส่ งให้กบั ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
1.4 การปรับปรุ งห้ องฟิ สเนส
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การได้รับข้อคิ ดเห็ นของท่ านอธิ การบดี ในการจะทําห้องออกกําลังกายสําหรั บ อาจารย์
บุคลากร และนักศึ กษา นั้น ประธาน ได้ถามถึ งความคื บหน้าต่าง ๆ เกี่ ยวกับงบประมาณ ซึ่ งนางสาวนัทธี ได้ช้ ี แจงเกี่ ยวกับการ
ดําเนินการทางด้านงบประมาณ ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการ และอาจารย์ธีรถวัลย์ ได้สรุ ปยอดค่าใช้จ่ายให้ทราบแล้วในเบื้องต้น
หากแต่งบประมาณดังกล่าวมีไม่เพียงพอกับที่งบประมาณของสํานักฯ มี จึงได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมในส่ วนที่
เกินจากการตั้งงบประมาณไว้
1.5 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่ งท่านอธิ การบดีได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ตรงกับ
เวลาเรี ยนและเกิดเสี ยงดัง ซึ่ งจะเป็ นการรบกวนการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และหลังการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เสร็ จสิ้ นแล้วจะต้องเคลียร์
พื้นที่ให้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อย ประธานฯ ได้เสริ มเรื่ องการใช้หอ้ งประชุมที่สาํ นักฯ เป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งควรมีตารางการใช้ให้เรี ยบร้อยทุกห้อง
และในภาคเรี ยนนี้ จะให้ใช้ห้องประชุ ม สุ ริยะ 2 สําหรับการเรี ยนการสอน เป็ นเทอมสุ ดท้าย เพื่อจะปรับเป็ นห้องประชุ ม และถ้า
หน่วยงานอื่นมาขอให้หอ้ งให้นายกรภัทร์จดั ทําแฟ้ มสําหรับเก็บเป็ นหลักฐานด้วย
1.6 การจัดงานกิจกรรมลอยกระทงและกิจกรรมอืน่ ๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักฯ โดยงานแรก คือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เป็ นงาน
ลอยกระทง ซึ่ ง องค์การบริ หารนิ สิต ร่ วมกับ สํานักศิลปวัฒนธรรม และสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา โดยในวันงาน จะมีการออกบูธ

ของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ จํานวน 10 ร้าน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็ นข้าราชการที่ดี ณ ทําเนี ยบรัฐบาล
และในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 07.00 น. คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย จะทําพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็ นข้าราชการที่ดี ด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 16/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดโครงการรณรงค์ ไม่ สูบบุหรี่ในสถานศึกษา
ประธานฯ สอบถามเรื่ องการตํารวจเข้ามาตรวจบริ เวณภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจจับนักศึกษาที่สูบบุหรี่ ไม่เป็ น
ที่ ส่ วนการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ที่จะประชาสัมพันธ์ตามอาคารควรรี บทําอย่างเร่ งด่วน
3.2 การจัดทําภาพประชาสั มพันธ์ การแต่ งกายของนักศึกษา
นายวิเ ชี ย ร แจ้ง ว่า ได้จ ัดทําแล้ว ตั้งแต่ เปิ ดภาคเรี ยน และการติ ด โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ตามอาคารต่ า ง ๆ
เรี ยบร้อยดี เหลือเพียงอาคาร 27 เท่านั้น
3.3 การส่ งเอกสารของนักศึกษาช่ วยงาน
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การส่ งเอกสารการรั บสมัครนักศึ กษาช่ วยงาน โดยจะเป็ นการส่ งเอกสารของนักศึ กษา
ช่วยงานชุดเดิม โดยมีนกั ศึกษาบางส่ วนมีการขอเปลี่ยนสถานที่ในการทํางาน ซึ่ งจะนํามาไว้ที่สาํ นักฯ ก่อน แล้วจะหาหน่วยงานอื่น
ให้ทาํ ประธานฯ เสริ มเรื่ องนี้ ว่าในขณะที่อยูป่ ระจําที่สาํ นักฯ ก็ให้ช่วยเหลืองานภายในสํานักฯ พร้อมกับให้บุคลากรในสํานักฯ การ
สอนงานต่าง ๆ ให้ดว้ ย
3.4 การดําเนินการเรื่องบัตรเครดิตนํา้ มันเชื้อเพลิงรถยนต์ ใช้ ในราชการ
นายฐิ ติวจั น์ แจ้งเรื่ อง การดําเนิ นการเรื่ องบัตรเครดิ ตนํ้ามันเชื้ อเพลิงรถยนต์ใช้ในราชการของกรมการขนส่ ง
ทหารเรื อ นั้นเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนของเดิมที่ทาํ ไว้กบั ปตท. บางกอกน้อย ก็ยงั ใช้เหมือนเดิมไปก่อน เนื่องจากกรณี มีความ
จําเป็ นจะต้องไปราชการในช่วงของวันหยุด ซึ่ งของกรมการขนส่ งทหารเรื อไม่สามารถจ่ายนํ้ามันให้ได้ในวันหยุดราชการ ส่ วนใน
การใช้บตั รเติมนํ้ามันที่ ปตท.บางกอกน้อยนั้นถ้ามีความจําเป็ นต้องใช้ให้แจ้งอาจารย์สุรศักดิ์
3.5 การประชุ มเตรียมคู่มอื ประกันคุณภาพ
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การประชุมเตรี ยมทําคู่มือประกันดคุณภาพ ในวันที่ 27 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 14 ซึ่ งมี อาจารย์สุรศักดิ์ นางสาวชื่นชีวิน และนางสาวนัทธี เข้าประชุม
3.6 การดําเนินกิจกรรมของศูนย์ เวชศึกษาป้องกัน
อาจารย์พรธิภา แจ้งเรื่ อง การดําเนินงานของศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน โดยได้มอบหมายให้นายวิเชียรนําข้อมูลที่ได้
ให้ไปติดต่อร้านแล้วทําได้เลย ส่ วนในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2555 จะมีการจัดนิ ทรรศการวันเอดส์โลก ณ เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน
และในวันที่ 29 พ.ย. 55 จะมีการจัดขบวนเดินรณรงค์วนั เอดส์โลก โดยจะแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 สาย คือ สายบิ๊กซี ซุ ปเปอร์ เซนต์
เตอร์ อิสรภาพ และสายโรบินสัน ลาดหญ้า ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
3.7 การแจกเสื้อกีฬา รอบที่ 5
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การแจกเสื้ อกีฬา รอบที่ 5 ได้ดาํ เนินการแจกไปแล้วตั้งแต่วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2555 โดยใน
วันอาทิตย์จะลงไปแจกด้านหน้าศูนย์รับนิสิตสายตรง
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดกิจกรรมวันเอดส์ โลก
อาจารย์พรธิ ภา แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย – 1 ธ.ค.
2555 ซึ่ งในบูธจะมีการจัดเล่นเกมส์ต่าง ๆ และแจกของรางวัล ซึ่ ง จะมีของรางวัลที่กรรมการในที่ประชุมร่ วมเสนอ ดังนี้ 1. ปากกา
500 ด้าม 2. ตุก๊ ตา 20 ตัว 3. ถุงผ้า 50 ใบ 4. พวงกุญแจ 200 อัน 5. นาฬิกา 3 เรื อน
5.2 การเดินทางไปรับเอกสารกองทุน ณ ศูนย์ สระยายโสม
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การขออนุญาตเดินทางไปศูนย์สระยายโสม เพื่อรับเอกสารกองทุนกูย้ มื ของนักศึกษา ในวันที่
30 พฤศจิกายน 2555 โดยในวันดังกล่าวนายสุ นทรจะเดินทางไปเพื่อรับเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษาด้วย
5.3 การแจ้ งผลัดฝึ กของนักศึกษาวิชาทหาร
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การฝึ กภาคสนามสําหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 3 – ปี ที่ 5 ทั้งชายและหญิง มี
ทั้งหมด 6 ช่วง ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนมีนาคม 2556 ส่ วนการสอบพาราเซล มี 4 ช่วง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
5.3 การประสานงานของบริษทั เกีย่ วกับการรับนักศึกษาทํางานพิเศษ
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การขอเชิญร่ วมงาน siam Samsung open house โดยเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนิสิต
เข้าร่ วมงาน โดยขอเชิ ญผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่ วม ณ อาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ชั้น 10 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 –
16.00 น
5.4 การเข้ าร่ วมประชุ มกับหมาวิทยาลัยราชภัฏทางภาคเหนือ
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทางภาคเหนือ และ
ได้นาํ เอกสารต่าง ๆ ที่เห็นว่าสมควรใช้กบั งานประชาสัมพันธ์เรื่ องบุหรี่ กลับมามอบห้ศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน เพื่อสามารถนําไปใช้
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ส่ วนเรื่ องอื่น ๆ คือการแจ้งอาจารย์สุรศักดิ์ขอเบิกเสื้ อกีฬาสําหรับแจกนักศึกษา และขอเบิกสมุดกิจกรรม
จํานวน 65 เล่ม เพื่อแจกให้กบั นิ สิตเข้าเทอม 2 และเรื่ องสุ ดท้าย คือ การรบกวนขอให้บุคคลที่ออกจากอาคารหลังสุ ดช่วยปิ ดอาคาร
ด้วย
5.5 เต็นท์ ของธนาคารไทยพาณิชย์
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง ผูจ้ ดั การธนาคารไทยพาณิ ชย์ได้มอบเต็นท์ให้กบั สํานักงานอธิ การบดีไว้ จํานวน 2 หลัง
ถ้ามีความจําเป็ นในการใช้ให้ทาํ เรื่ องไปขอใช้ได้ที่สาํ นักงานอธิการบดี
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 15.25 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

