รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 19/2555
วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิ ศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชี ยร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค,
นายกรภัทร์ งอกจันทึก, นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 09.50 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเข้ าร่ วมอัดรายการ To Be Number One Varity และรับเสด็จทูลกระหม่ อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมอัดรายการ To Be Number One Varity และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ณ
กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดี โดยจะนํานักศึกษาเดินทางออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 16.30 น. ซึ่ งในการเดินทางไปร่ วมอัดรายการ
ครั้งนี้ได้มอบหมายให้นายวิเชียรจัดเตรี ยมพวงมาลัยและดอกไม้เพื่อถวายตอนรับเสด็จฯ ด้วย
1.2 การมอบทุนการศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 โดยได้
มอบหมายให้นายกรภัทร์ เชิญคณะกรรมการในการมอบทุน ได้แก่ ท่านอธิ การบดี, ผศ.อรี ยา, ผศ.มุกดา, ผศ.จันทร์ วิภา, คุณจักนิ ศิต
เข้าร่ วมในการมอบทุนครั้งนี้ดว้ ย
1.3 การเปลีย่ นบริษทั ทําความสะอาดใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับเปลี่ยนบริ ษทั ทําความสะอาดอาคารใหม่ เป็ นชุดยูนิฟอร์ มสี ชมพู แต่แม่บา้ นยังเป็ น
บุคคลเดิม
1.4 การปรับเปลีย่ นวิธีในการเช็คกิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับเปลี่ยนวิธีการเช็คกิจกรรมจากระบบเก่ามาเป็ นระบบใหม่ โดยมอบหมายให้นาย
สุ นทรเป็ นหลัก และคอยปรับแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
1.5 การผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหารของนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนิ สิตนักศึกษา โดยนาย
สุ นทรแจ้งว่าจะหมดเขในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 และจะเปิ ดให้ส่งเอกสารอีกครั้งในช่วงหลังกิจกรรมวันพิราลัย
1.6 การจัดส่ งภาระงาน
ประธานฯ ทวงถามเรื่ องการจัดส่ งภาระงานของบุคลากรในสํานักฯ เพื่อให้นางสาวชื่นชีวินรวบรวมและให้ถ่าย
สําเนาให้กบั ประธานฯ จํานวน 1 ชุด
1.7 การปฏิบตั งิ านตามนโยบายท่ านอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ท่านอธิการบดีได้มียโยบายในการบริ หารงานอยู่ 15 ข้อ โดยใน 15 ข้อมีที่เกี่ยวข้องกับสํานัก
ฯ อยู่ 2 ข้อ คือ การจัดตั้งศูนย์พยาบาล โดยอาจใช้โมเดลของมรภ.สวนสุ นนั ทามาเป็ นต้นแบบ โดยอาจขอให้ผศ.ดร.จันทร์ วิภา มาเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ให้ และอีก 1 ข้อ คือ ศูนย์บริ การสุ ขภาพ ของมหาวิทยาลัยนั้นจะทําให้เฉพาะบุคลากรและคณาจารย์จริ ง ๆ โดยอาจ
ใช้บริ เวณชั้นดาดฟ้ าของสํานักคอมเป็ นที่ ต้ งั ศูนย์ก็เป็ นได้ ซึ่ งในส่ วนของสํานักฯ ที่ จะเริ่ มปรั บปรุ งห้องบริ การสุ ขภาพนั้นได้
มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์รีบติดตามเรื่ องโดยเร็ วที่สุด
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 18/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดทําประมวลภาพกิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ องให้นายกรภัทร์ และว่าที่ร้อยโทบัญญัติ รี บสรุ ปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อย และเร็ วที่สุด
เนื่องจากเป็ นงานที่ผา่ นมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
3.2 การเตรียมงานกิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาํ นักฯ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล ดังนี้
- วันที่ 26 ธันวาคม 2555
กิจกรรม แหลง พูด อู ้ เว้า คณาจารย์และบุคลากรสวมผ้าไทยเหมือนเดิม โดย
ให้ทาํ หนังสื อแจ้งคณบดี ทั้ง 4 คณะ โดยงานจะเริ่ มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป ส่ วนเรื่ องของสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก
หน้าอาคาร 11 เป็ นสนามฟุตบอล ซึ่ งจะต้องดูว่ามีการดําเนิ นการในเรื่ องการเคลียร์ พ้ืนที่เรี ยบร้อยหรื อไม่ (การแต่งกาย ใส่ เสื้ อลาย
ดอกสี แดง)
- วันที่ 27 ธันวาคม 2555
งานกีฬาปี ใหม่มหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเช้าเตรี ยมอาหารแห้ง จํานวน 50 ชุด เพื่อใส่
บาตรพร้อมกัน เวลา 07.00 น. สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา และเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีในรอบบ่าย ส่ วน
ช่วงงานเลี้ยงในตอนเย็นผูท้ ี่มีหน้าที่บนเวที คือ นายวิเชียร พร้อมทีม ได้แก่ อาจารย์สุรศักดิ์ และอาจารย์สมยศ การลงชื่อเพื่อจับรางวัล
มีนางสาวชื่นชีวิน และนางสาวนัทธี เป็ นผูร้ ับผิดชอบ อาหารที่สาํ นักฯ เป็ นผุจ้ ดั จะมีลาบหมู, บาบีคิว และข้าวจี่ (การแต่งกายช่วงเช้า
ใส่ เสื้ อลายดอกสี เขียว)
- วันที่ 28 ธันวาคม 2555
งานวัน พระเจ้า ตากสิ น มหาราช ใส่ สู ท สี ก รมท่ า มอบหมายให้ น างสาวนัท ธี
ประสานงานวงโยธวาทิต และมอบหมายให้นายวิเชียรประสานงานการนํานิสิตเข้าถวายความเคารพบริ เวณด้านหน้าอนุสาวรี ยฯ์ และ
ให้นดั หมายกับนิ สิตในการแบ่งออกเป็ นรอบละ 2 คณะ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ส่ วนว่าที่ร้อยโทบัญญัติให้จดั เตรี ยมนักศึกษาวิชา
ทหารเฝ้ ารับเด็จฯ เหมือนเดิม
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การใช้ งบประมาณแผ่ นดิน และงบประมาณ บก.ศ. (คงลัง)
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมโครงการบริ การวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ บก.ศ. (คง
คลัง) ที่สามารถใช้งานได้แล้ว และให้เริ่ มทําโครงการได้เลย
5.2 การใช้ งานระบบ MIS/ERP
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การใช้งานระบบ MIS/ERP โดยบริ ษทั จะไม่ได้เข้ามาทํางานที่มหาวิทยาลัยฯ ทุกวันเหมือน
เมื่อก่อนแต่จะเข้ามาเฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดีเท่านั้น ส่ วนการโอนกิจกรรมเหลือเพียงรหัสเดียว คือ รหัส 54 ซึ่ งกิจกรรมบางตัว
ที่มีนกั ศึกษามาขอซ่ อมในช่ วงของปี 54 จะยังไม่ข้ ึนให้ ซึ่ งประธานฯ ได้เสริ มในส่ วนนี้ ว่า กรณี ที่มีนกั ศึกษามาขอจบ บุคคลที่จะ
สามารถปลดล็อคหรื อตรวจสอบการผ่านกิจกรรมได้จะมีแค่นายสุ นทรกับนางสาวนัทธีเท่านั้น ซึ่ งนายสุ นทรจะต้องอธิ บายวิธีการต่าง
ๆ ให้กบั บุคลากรคนอื่น ๆ ด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 10.45 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

