รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 18/2555
วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 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, นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 16.35 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเข้ าร่ วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจพระเจ้ าอยู่หัวฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมพิธีเทิดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่ องในวันพ่อแห่ งชาติ วันที่ 4
ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็ นต้นไป โดยบุคลากรนัดรวมพร้อมกันเวลา 06.30 น. ใส่ สูทสี กรมท่าเรี ยบร้อย
1.2 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 มี 2 ส่ วน
คือ ส่ วนแรก สนามหลวง มีผคู ้ วบคุม คือ อาจารย์ธีรถวัลย์และนายกรภัทร์ เป็ นผูน้ าํ ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่ วม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ส่ วน
ที่ 2 ชุมชนวัดกัลล์ยา ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยฯ และ 15 ชุมชน 2 มูลนิธิ โรงเรี ยนซานตาครู๊ สฯ มีนายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล
1.3 การจัดกิจกรรมอืน่ ๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นหลังงานเทิดพระเกียรติวนั พ่อ คือ งานแหลง พูด อู ้ เหว้า ใน
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 องค์การนิ สิตและสโมสรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เป็ นงานกิจกรรมการสังสรรค์วนั ปี ใหม่
ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าจะมีการตักบาตรบ่ายจะมีการเล่นกีฬากระชับมิตรและการแสดงของคณะ
ต่าง ๆ ซึ่ งสํานักกิจฯ จะช่วยในเรื่ องของการจัดกิจกรรมกีฬา ส่ วนงานเลี้ยงจะเป็ นแบบบุฟเฟ่ ต์ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 จะมีงานวัน
พระเจ้าตากสิ นมหาราชช่ วงเช้าจะเป็ นขบวนวางพานพุ่มส่ วนช่ วงบ่ายจะเป็ นการตั้งขบวนรับเสด็จฯ พระบรมโอรสาธิ ราช สยาม
มกุฎราชกุมารฯ วันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 โครงการอบรมผูน้ าํ นิ สิตนักศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2555 การเลือกตั้งนายกองค์การ
บริ หารนิสิต และสโมสรนิสิต ภาคปกติ วันที่ 3 มีนาคม 2555 การเลือกตั้งองค์การบริ หารนักศึกษา ภาค กศ.พ.
1.4 การจัดกิจกรรมวันพิราลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมวันพิราลัย ในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2555 โดยสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา
ได้รับมอบหมายงานมาหลายงาน คือ ในวันที่ 18 มกราคม 2555 จะมีการจัดการแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็ น
ต้นไป และในวันที่ 19 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จะเป็ นการจัดขบวนพวงมาลาสําหรับเจ้าพ่อ การดูแลรับแขกต่าง ๆ การ
มอบโล่และทุนสําหรับนิ สิตสาขาต่าง ๆ และการจัดขบวนนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรับประธานและคอยช่วยเหลือเวลาวางพวงมาลา
และฝากให้อาจารย์ธีรถวัลย์ช่วยดูแลโครงการขององค์การนิสิตเกี่ยวกับค่าอาหารสําหรับนิสิตช่วยงานด้วย
1.5 การจัดกิจกรรมถวายสั ตย์ ปฏิญาณการเป็ นข้ าราชการที่ดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็ นข้าราชการที่ดี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนี ยบรัฐบาล
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดี ส่ วนนายวิเชียรได้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวที่จดั ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฯ ว่า มีการแจ้งเวลาผิดพลาด ทํา
ให้มีคณาจารย์และบุคลากรมาร่ วมกิจกรรมน้อยมาก
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 17/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การแจกเสื้อกีฬา
นายวิเชี ยร แจ้งเรื่ อง การแจกเสื้ อกี ฬา ตั้งแต่วนั ที่ 27 พฤศจิ กายน – วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ที่ ผ่านมา มี นิสิต
นักศึกษามาขอรับเสื้ อแล้ว จํานวนประมาณ 30 ตัว ประธานฯ เสริ มในส่ วนของการทําเสื้ อของนิสิตปี 1 โดยให้คุยในเรื่ องรายละเอียด
และหาร้านดําเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ
3.2 การจัดกิจกรรมวันเอดส์ โลก
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งว่า ได้จดั กิจกรรมวันเอดส์โลก ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับ
จากผูเ้ ข้าชมงานเป็ นอย่างดี ซึ่ งประธานฯ ให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติสรุ ปภาพกิจกรรม ทั้ง 3 ส่ วน และนายวิเชี ยรได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ของเจ้าภาพอีกด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเช็คกิจกรรมนิสิตในงานกิจกรรมวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การเช็คกิจกรรมนิสิตในงานกิจกรรมวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ซึ่ งจะเป็ นการแจกซี เรี ยลนําเบอร์ให้นิสิตไปคีย ์ โดยผูท้ ี่จะได้น้ นั จะต้องได้รับการแสตมป์ ตราจากองค์การบริ หารนิสิตหน้างานเท่านั้น
และจะต้องนําพาสเวิร์ดที่ได้ไปคียก์ ่อนวันที่ระบุไว้ในบัตรเท่านั้น ในการนี้ ประธานฯให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการเช็คกิจกรรมใน
แบบอื่น ๆ ด้วย
5.2 การสอบถามความคืบหน้ าเกีย่ วกับภาระงาน
ประธานฯ ทวงถามถึงภาระงานที่ได้มอบหมายให้บุคลากรเขียนส่ งภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 และพร้อมส่ ง
ให้กบั นางสาวชื่นชีวิน เพื่อจัดทําแผนบุคลากรต่อไป
5.3 การแจ้ งยกเลิกการตรวจติดตามผลการรักษา ประจําทุก 3 เดือน
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การฝากประชาสัมพันธ์จากห้องพยาบาล(นางสาวอัญชลี)เกี่ ยวกับการยกเลิกการตรวจ
ติดตามผลการรักษาประจําทุก 3 เดือน ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เนื่องจากมีจาํ นวนผูม้ ารับการรักษาและติดตามผลจํานวนน้อย ส่ วน
ผูท้ ี่ รักษาอย่างต่อเนื่ อง กับทางโรงพยาบาล ให้ไปรั บการรั กษาได้ที่โรงพยาบาล หรื อโรงพยาบาลที่ สะดวก ส่ วนการตรวจจะมี
เหมือนเดิม คือ เดือน กรกฎาคม 2556
5.3 การประชุ มกีฬามหาวิทยาลัย รอบมหกรรม
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การนัดประชุมของสถาบันพลศึกษา เกี่ยวกับการจับฉลากแบ่งสายกีฬาแต่ละประเภท ใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ งทางเราไม่ได้เข้าร่ วมจับฉลากของกีฬาประเภทฮ๊อกกี้ชนิ ดเดียวเท่านั้น ซึ่ งได้คุยกับ
อาจารย์สุรศักดิ์แล้วเพื่อเดินทางไปดูสถานที่พกั สําหรับนักกีฬา
5.4 การเดินทางไปประสานงานเรื่องกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปประสานงานเรื่ องกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์สระยายโสม เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งนิ สิตมีความรับผิดชอบดี แต่ในปี หน้ายังต้องรอดูนโยบายการรับเป็ นอย่างไรต่อไป ส่ วนการเซ็นต์เอกสาร
ยืนยันสําหรับนิสิต เหลือ 3 วัน มีนิสิตที่ยงั ไม่ได้มาเซ็นอีก 1,800 คน ซึ่ งเหลือนิสิตของการจัดการ 600 คน โดยประธานฯ ได้มอบให้
นายขวัญชัยประสานงานกับอาจารย์พรรณาเพื่อแจ้งนิสิตเพื่อเข้ามาเซ็นสัญญาด้วย

5.5 การอัดรายการ TO BE NUMBER ONE
ว่าที่ ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้ขอให้
มหาวิทยาลัยฯ นําตัวแทนนิ สิตเข้าร่ วมการอัดรายการตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็ นต้นไป และในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 จะนัดนักศึกษา
วิชาทหารประชุมเกี่ยวกับงานวันพิราลัย เวลา 16.00 น.
5.6 การส่ งเอกสารประกวดนิสิตเยาวชนดีเด่ น
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การจัดส่ งเอกสารการเข้าร่ วมประกวดเยาวชนดีเด่น ของนิ สิต จํานวน 2 คน คือ นาย
วีรพงษ์ และนายวีระชัย (นิสิตพิการทางสายตา) ส่ วนการจัดทํากระเป๋ าใส่ เอกสารให้กบั นิสิตปี 1 นั้น ได้มีการเสนอราคามาแล้วที่ใบ
ละ 39 บาท โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินประสานงานต่อรองราคาและดําเนินการส่ วนอื่นๆ ต่อไป
5.7 การตักเตือนนิสิตที่ผดิ ระเบียบ
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การให้บุคลากรช่วยกันตักเตือนนิ สิต ที่มีการทําสี ผม แต่งกายไม่สุภาพ และสู บบุหรี่
โดยให้ทาํ การตักเตือนก่อนแล้วค่อยทําเรื่ องตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทั้งการดูแลในส่ วนที่เป็ นมุมมืดหรื อมุมอับด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 15.45 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

