รายงานการประชุ มคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
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ผู้เข้ าประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายอดิศร เนียมแก้ว
, นายวิเชียร ทุวลิ า, นายขวัญชัย ช้างเกิด, นายบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก, นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นายสุ นทร
ปาละพันธ์
เริ่มประชุมเวลา 12.54 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การทําบุญตักบาตร และการจัดงานเลีย้ งปี ใหม่ ของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การทําบุญตักบาตร และการจัดงานเลี้ยงปี ใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยการตักบาตรในช่วงเช้าจะเป็ นการนัง่ พื้น ส่ วนของงานกีฬานั้น จะเริ่ มตั้งแต่เวลา 13.30 น. ซึ่ งทั้ง 2 งานจะใช้
เครื่ องเสี ยงจากสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่ วนงานเลี้ยงตอนเย็นใช้เครื่ องเสี ยงจากภายนอก
1.2 การจัดเตรียมงาน แหลง พูด อู้ เว้ า
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดเตรี ยมงาน แหลง พูด อู้ เว้า ฯ สํานักฯ มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกผูใ้ หญ่ การแต่งกาย
เป็ นเสื้ อลายดอกสี แดง
1.3 การมอบกระเช้ าของขวัญผู้บริหาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มอบกระเช้าของขวัญวันปี ใหม่สาํ หรับผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสภาสํานักฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับสํานักฯ โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 จะนํากระเช้าขึ้นมอบให้กบั ท่านอธิการบดี ส่ วนผูบ้ ิหาร คณะกรรมการสภาสํานักฯ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะดําเนินการในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็ นต้นไป
1.4 การวางพานพุ่มและรับเสด็จฯ ในวันสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การวางพานพุ่มและรับเสด็จฯ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยได้ทาํ หนังสื อเชิญท่านอธิ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งจะแบ่ง
นิสิตที่เข้าร่ วมงานเป็ น 2 รอบ รอบละ 2 คณะ ดังนี้ รอบเช้า คณะวิทยาการจัดการกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รอบบ่าย คณะ
ครุ ศาสตร์กบั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแต่งกายบุคลากรสวมใส่ ชุดสูทสี กรมท่าเข้ม
1.5 การจัดงานเดินเพือ่ สุ ขภาพ ครบรอบ 117 ปี สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานเดิ นเพื่อสุ ขภาพ ครบรอบ 117 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง
บุนนาค) ในวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยการแจกของที่ระลึกนั้นให้เช็คของที่ระลึกที่มีอยูว่ า่ เหลือเท่าใด เนื่องจากในปี นี้ ไม่ได้จาํ หน่าย
บัตร หากแต่มอบหมายอาจารย์ธีรถวัลย์ดูเรื่ องการให้ทาํ บัตรที่จะเป็ นหลักฐานการเข้าร่ วมกิจกรรมร่ วมกับองค์การบริ หารนิสิต
1.6 การจัดกิจกรรมวันเจ้ าพ่อ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมวันเจ้าพ่อ โดยอาจารย์ธีรถวัลย์ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดงานซึ่ งประธานฯ ได้
ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยฯ จัดงาน 2 วัน คือ วันที่ 18 – 19 มกราคม 2556 โดยสํานักฯ จะรับผิดชอบเรื่ องการจัดแสดงต่าง ๆ รวมถึงการ
ประกวดร้องเพลง โดยเริ่ มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00 น. ซึ่ งในวันที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. การตั้งขบวนวางพวงมาลา
และได้มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์ และนายกรภัทร์ ช่วยดูแลในเรื่ องของการมอบทุนการศึกษา และบุคลากรส่ วนหนึ่ งดูแลเรื่ องการ
รับแขกผูใ้ หญ่ ซึ่งผศ.ดร.จันทร์วภิ า เป็ นประธาน คุณวรรณดี เป็ นรองประธาน
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่ มี
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 7 มกราคม 2556
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

