รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 20/2555
วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์ส ายัณ พุ ท ธลา, นางสาวชื่ นชี วิ น พลายบัว , นางสาวอัญ ชลี โพธยารมย์, นางสาวนัท ธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร
ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก,
นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 09.50 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเข้ าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารงานประกันคุณภาพ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเรื่ อง “การเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้ /เกณฑ์การ
ประเมิ น และแนวปฏิ บตั ิ การประกันคุ ณภาพการศึ กษา” ให้กบั สาขาวิชาและผูส้ นใจ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2555 ซึ่ งได้ให้
บุคลากรในสํานักฯ ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบต่ าง ๆ เข้าร่ วมอบรมด้วย และในส่ วนของสํานักฯได้รับผิดชอบที่ จะเป็ น
วิทยากรบรรยายในส่ วนขององค์ประกอบที่ 3 มีอาจารย์พรรณนา และอาจารย์ชชั ศรัณย์ เป็ นวิทยากร และ องค์ประกอบที่ 9 (97.4) มี
นายวิเชียรเป็ นวิทยากร และมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินปรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการเข้าอบรมให้กบั วิทยากรด้วย
1.2 การปรับปรุ งห้ องนํา้ ภายในห้ องประชุ ม
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ห้ อ งนํ้า ภายในห้ อ งประชุ ม เนื่ อ งจากเป็ นหน่ ว ยงานหลัก ที่ จ ะต้อ งต้อ นรั บ
บุคคลภายนอกและภายในที่เข้ามาประสานงานกับสํานักฯ และไม่มีห้องนํ้าเฉพาะที่สามารถรองรับได้ จึงได้เสนอให้มีการปรับปรุ ง
ห้องนํ้าภายในห้องประชุม ชั้น 2M ใหม่ เพื่อความเหมาะสม
1.3 การเข้ าร่ วมพิธีทําบุญวันเกิดสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมพิธีทาํ บุญวันเกิดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 21
ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่ งขอให้บุคลากรทุกคนที่ไม่มีภาระงานใด ๆ เข้าร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
1.4 การจัดเลีย้ งปี ใหม่ ของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดเลี้ ยงปี ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยมอบหมายให้นาย
วิเชี ยรเป็ นคนดูแลทีมช่ วยงานกีฬา และการควบคุมเวทีในการแสดงช่ วงเย็น รวมถึงการจัดเตรี ยมอาหารต่าง ๆ และมอบหมายให้
นางสาวชื่นชีวิน และนางสาวนัทธี ดูแลเรื่ องเสื้ อที่ทางคณะจะมอบให้ พร้อมจัดเตรี ยมชุดอาหารแห้งสําหรับใส่ บาตร จํานวน 50 ชุด
ด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 19/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดทําประมวลภาพกิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ องให้นายกรภัทร์ เร่ งรวบรวมและสรุ ปรวมภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ ที่คา้ งอยู่ และได้มอบหมาย
ให้นายฐิติวจั น์เป็ นผูเ้ ลือกภาพสําหรับจัดทําด้วย

3.2 การเขียนภาระงาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเขียนภาระงานสําหรับบุคลากร โดยต่อไปบุคลากรจะต้องเขียนภาระงานในแบบการ
ประเมินแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง ซึ่ งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจับ-ปรับ นักศึกษาที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสู บ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจับ – ปรับนักศึกษาที่สูบบุหรี่ ในที่ห้ามสู บ โดยมีตาํ รวจเข้ามาจับและนําตัวไปที่สถานี
ตํารวจเพื่อปรับ ซึ่ งมีอาจารย์ท่านหนึ่ งได้เข้ามาแย้งเกี่ ยวกับการกระทําดังกล่าว ซึ่ งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เจรจาและทํา
ความเข้าใจกับอาจารย์เรี ยบร้อยแล้ว และอีก 1 กิจกรรมที่จะทําคือ การรณรงค์แต่งกาย โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จะมีการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ประธานฯ จะนําเรื่ องการจัดกิจกรรมดังกล่าวคุยกับท่านอธิการบดีดว้ ย
5.2 การเร่ งตรวจเอกสารหลักฐานการยืน่ แบบคําขอกู้ของนิสิตนักศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การเร่ งตรวจเอกสารหลักฐานการยื่นแบบคําขอกูข้ องนิ สิตนักศึกษา เพื่อส่ งให้กบั กองทุน
กูย้ มื เพื่อการศึกษา สํานักงานใหญ่ โดยได้มอบหมายให้นายขวัญชัยเป็ นผูร้ ่ วมตรวจสอบ และได้ดาํ เนินการตรวจสอบไปแล้ว จํานวน
4,800 ชุด เหลืออีก 1,000 ชุด ที่จะแล้วเสร็ จ
5.3 การรับรู้ เกีย่ วกับการตัดคะแนนความประพฤติ
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง จากการที่ได้มีการจับ-ปรับนิ สิตนักศึกษาที่สูบบุหรี่ ในที่ห้ามสู บนั้น ได้สอบถาม
เกี่ยวกับประกาศการตัดคะแนนความประพฤติเกี่ยวกับการสู บบุหรี่ ในสถานที่ห้ามสู บกับนิ สิตนักศึกษา ซึ่ งนิ สิตนักศึกษาส่ วนใหญ่
รับทราบถึงระเบียบและการตัดคะแนนดี
5.4 การนัดนิสิตที่รับทุนการศึกษา
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การนัดนิสิตที่จะเข้ารับทุนการศึกษาในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เพื่อแจ้งเกี่ยวกับเวลาและ
สถานที่ที่จะเข้ารับ ซึ่ งได้นดั นิสิต เวลา 08.30 น. โดยในการมอบทุนดังกล่าวได้ให้นายกรภัทร์ จดั เตรี ยมอาหารว่างสําหรับผูม้ อบทุน
ด้วย
5.5 การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบมหกรรม
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การเร่ งเรื่ องโครงการและเงินกีฬา เนื่ องจากเหลือเวลาอีก 3 สัปดาห์ จะเริ่ มทําการแข่งขัน
แล้ว ส่ วนเรื่ องรายชื่อและเอกสารการแข่งขันต่าง ๆ ได้จดั ส่ งไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.6 การจัดเตรียมเอกสารอบรมประกันคุณภาพ
นางสาวชื่ นชี วิน แจ้งเรื่ อง ขณะนี้ กาํ ลังปรั บปรุ งและจัดเตรี ยมเอกสารสําหรั บแจกให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมงาน
ประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2555 นี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 10.04 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

