รายงานการประชุ มคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
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ผู้เข้ าประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก, นายฐิติวจั น์
กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นายขวัญชัย ช้างเกิด
เริ่มประชุมเวลา 11.25 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดโครงการอบรมผู้นํานักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัด โครงการอบรมผูน้ ํา นักศึ กษาภาคพิเศษ รุ่ นที่ 1 โดยจัด 2 รอบ รอบแรกวันที่ 20
มกราคม 2556 ที่ผา่ นมา รอบที่ 2 จัดในวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ พรฑณารี สอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี รถจะออกเวลา 07.00 น.
1.2 การจัดโครงการอบรมผู้นํานิสิตภาคปกติ รุ่นที่ 22
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการอบรมผูน้ าํ นิ สิต รุ่ นที่ 22 ของนิ สิภาคปกติ จะจัดในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์
2556 ณ ค่ายศรี สวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
1.3 การจัดงาน Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศของคณะฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงาน Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศของคณะต่ าง ๆ 4 คณะ ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 วัน วันละ 2
คณะ ดังนี้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครุ ศาสตร์ รอบเช้า คณะมนุ ษยศาสตร์ รอบบ่าย และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะ
วิทยาการจัดการ รอบเช้า และคณะวิทยาศาสตร์ รอบบ่าย และมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งคณะต่าง ๆ เรื่ องการนําเรื่ องทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษาแทรกเข้าไปในกําหนดการของคณะประมาณ 10 นาที ด้วย
1.4 การเปิ ดรับสมัครผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหารในรอบสุ ดท้ าย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ดรับสมัครผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนิสิตนักศึกษารอบสุ ดท้ายจะมีระหว่างวันที่ 21 –
25 มกราคม 2556 นี้เท่านั้น
1.5 การจัดโครงการส่ งมอบงานกิจกรรมของนิสิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง กําหนดการจัดโครงการส่ งมอบงานของนิ สิตภาคปกติ โดยจะจัดในวันที่ 27 – 29 มีนาคม
2556 โดยเรื่ องของสถานที่จะต้องพิจารณาดูอีกครั้ง
1.6 การเลือกตั้งนายกองค์ การบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และองค์ การบริหารนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และองค์การบริ หารนักศึกษา
โดยภาคปกติ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ลานกิ จกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 และภาคพิเศษจะจัดในวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมสุ ริยะ 1 โดยมอบหมายให้นางสาวนัทธี จัดทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและควบคุมการเลือกตั้ง
1.7 การดูแลงบประมาณเงินกิจกรรมนิสิตของแต่ ละคณะ และที่รองคณบดีดูแล
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การสรุ ป ยอดคงเหลื อ ของเงิ น กิ จ กรรมนิ สิ ต จากคณะต่ า ง ๆ และที่ ร องคณบดี ดู แ ล โดย
มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์ และนางสาวชื่นชีวนิ เป็ นผูด้ ูแลเรื่ องการโอนเงินจากกองคลังเข้าบัญชีดว้ ย
1.8 ประกาศเรื่องการเก็บเงินปี พ.ศ. 2556
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง เอกสารประกาศเรื่ องการเก็บเงินกิจกรรมและอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายให้นาย
กรภัทร์จดั ทําสําเนาและมอบหมายให้นายอดิศรเก็บไว้ประกอบเรื่ องทุนฯ ด้วย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย รอบมหกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มอบหมายให้นายสุ นทร สรุ ปผลการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา ซึ่ งนายสุ นทรได้สรุ ปดังนี้ ในการ
แข่งขันกี ฬาทั้งสองรอบ มี นักกี ฬาที่ เข้าร่ วมแข่งขันทั้งสิ้ น 180 คน ทุกประเภทกี ฬามี การได้ลุน้ เหรี ยญรางวัลแทบทุกประเภท แต่
เนื่องจากเจอกับเจ้าภาพจึงต้องตกรอบก่อน ส่ วนกีฬาที่ได้รับเหรี ยญ คือ กีฬาประเภทหมากกระดาน เหรี ยญเงินหญิง เหรี ยญทองแดงจาก
นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ส่ วนนายกรภัทร์ได้เสริ มเรื่ องการจัดทําโลห์ให้กบั นักกีฬาทั้งสองประเภท โดยประธานฯ ให้ใช้เงินสวัสดิการ
ของสํานักฯ และมอบทุ นการศึ กษาให้คนละ 5,000 บาท และสื บเนื่ องการจัดการปี หน้า ระหว่างวันที่ 15 – 23 มกราคม 2557 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การจัดกิจกรรมวันเจ้ าพ่อ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิ จกรรมวันเจ้าพ่อ โดยจุดที่สํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษารับเรื่ องมาผ่านไปด้วยความ
เรี ยบร้อยดี ส่ วนเรื่ องการประกวดร้อดงเพลงได้มีการสละสิ ทธิ์ไม่เข้าร่ วมการแข่งขันในประเภทหญิง 1 คน ส่ วนการเดินเพื่อสุ ขภาพ ใน
ปี หน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่นมีการเพิ่มในเรื่ องของการเดิน – วิง่ ซึ่งอาจมีการวิง่ ก่อน และเดินค่อยปล่อยตัวหลังจากนั้น
3.3 การประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษา ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ท่านอธิการบดีได้เข้ามาเป็ นประธานฯ
ในการประชุมด้วย โดยได้มีแนวคิดในหลาย ๆ เรื่ อง ซึ่งอยูใ่ นสรุ ปรายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษาของนางสาวชื่นชีวนิ และประเด็น
สําคัญอย่างแรกที่จะเน้นคือ การมีมารยาทของนิสิตนักศึกษา
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดงาน Job Fair
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การจัดงาน Job Fair โดยได้ประสานงานกับวัฏฏะแล้ว และจะเข้ามาคุยเรื่ องรายละเอียดอีก
ครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้มีบริ ษทั เข้ามาขอจัดงานประมาณ 10 บริ ษทั แล้ว ส่ วนเรื่ องค่าใช้จ่ายประธานฯ และผูเ้ กี่ยวข้องจะพิจารณาอีกครั้ง
5.2 การจัดทําเอกสารการเบิกจ่ ายงานกีฬามหาวิทยาลัย
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การเร่ งจัดทําเรื่ องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานกีฬาทั้งหมดที่ผา่ นมาทั้ง 2 รอบ
5.3 การส่ งนิสิตรักษาต่ อ ณ โรงพยาบาลใกล้ เคียง
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การจัดส่ งนิสิตรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งมีความยุง่ ยากในการขอใช้รถเป็ น
อย่างมาก ซึ่งปั จจุบนั ถ้าเกิดกรณีที่หนักเกินที่จะรักษาได้ จะเรี ยกรถแท็กซี่เพื่อส่ งนิสิตแทน
5.4 การสรุปเอกสารการขอผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหาร และการเช็คระบบพัสดุ
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การสรุ ปเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารซึ่งหลังจากหมดระยะเวลาที่กาํ หนดจะไม่
รับเอกสารอีก ส่ วนที่มาหลังจากนี้จะให้เดินเรื่ องเองทั้งหมด และฝากประธานฯ ในการแจ้งผูล้ งนามในการลงนามเอกสารด้วย และ
รบกวนนายสุ นทรเช็คพัสดุในระบบให้เป็ นปั จจุบนั ให้เร็ วที่สุด
5.5 การเตรียมงานเกีย่ วกับแผนและงานประกันคุณภาพ ปี 2555
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ จัดทําสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการปรับแผนงานของตนเอง และให้เขียน
SAR ออกมาอีกครั้ง
5.6 การใช้ ยาของนิสิตนักศึกษา
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การใช้ยาของนิสิตนักศึกษา โดยจะผสมกับนํ้าดื่ม เช่น นํ้าอัดลม นํ้าหวานต่าง หรื อ ชา
ผงแบบซอง โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้วา่ ที่ร้อยโทบัญญัติจดั ทําเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเสพติดดังกล่าว

ในการนี้อาจารย์ธีรถวัลย์ได้สอบถามถึงการเข้ามาตรวจสอบความเรี ยบร้อยของตํารวจด้วย ซึ่งประธานฯ จะเชิญสถานีตาํ รวจเข้ามา
ประชุมและนัดตรวจอีกครั้ง
5.7 การเดินทางไปอบรมผู้นํานักศึกษา
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปอบรมผูน้ าํ นักศึกษา ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 – 27 มกราคม 2556 โดยจะขอ
ใช้รถยนต์ฮอนด้า เพื่อนํานิสิตช่วยงานไปด้วยในช่วงเช้า และขอให้ประธานฯ รับผศ.ดร.จันทร์วภิ าเดินทางตามไป
5.8 การประชุมสรุปงานของบริษัทวิชั่นเน็ต และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง บริ ษทั วิชนั่ เน็ตจะนัดประชุมประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากจะสรุ ปงาน
ระบบต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบ ส่ วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้มอบหมายให้นายอดิศรเดินทางไปศึกษา
ดูงานที่จงั หวัดนครราชสี มา ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2556
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 28 มกราคม 2556
เลิกประชุมเวลา 12.04 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

