รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 4/2555
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 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, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิ ลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายขวัญชัย ช้างเกิ ด, ว่าที่ร้อยโท
บัญญัติ เสกนําโชค
เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การประชุ มสภาประจําสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการประชุมสภาประจําสํานักและคณะ
ต่าง ๆ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินและนางสาวนัทธี เตรี ยมเอกสารและ MV สําหรับ
แนะนําสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําสํานัก ปฏิทินกิจกรรม ผลการดําเนิ นงานประจําปี 2553-2554
และแผนปฏิ บตั ิ การของสํานักกิ จการนิ สิตนักศึ กษา ประจําปี 2555 นําเข้าที่ ประชุ มด้วย และจะมี ผูป้ ระสานงานในการเข้าร่ วม
สังเกตการณ์การประชุมด้วย จํานวน 1 ท่าน คือ คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล
1.2 การรับรายงานตัวบัณฑิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสอบถามเกี่ยวกับยอดการรับรายงานตัวบัณฑิต ตั้งแต่วนั ที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2555 โดย
นางสาวชื่นชีวินได้สอบถามจากนายสุ นทรแล้วได้ขอ้ มูล ดังนี้ มีบณ
ั ฑิตมารายงานตัวทั้งสิ้ น 2,981 คน ชําระ 600 บาท จํานวน 2,969
คน ชําระ 400 บาท จํานวน 7 คน และชําระ 200 บาท จํานวน 3 คน
1.3 ผู้อาํ นวยการโรงเรียนประถมสาธิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลือกตั้งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนประถมสาธิ ต โดยผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ง
คือ อาจารย์มนฤดี วัชรประธีป โยมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 1 ปี คือ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2555 – วันที่ 1 กันยายน 2556
1.4 การจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ 60
พรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริ เวณลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ อาคาร 11
1.5 การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยฯ โดย ส.มศ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึ กษา ในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 ในส่ วนของตัวชี้ วดั 18.1 ผ่านไปด้วยความเรี ยบร้ อย ซึ่ งในวันที่ 25
กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. จะเป็ นการสรุ ปผลการประเมิน โดยขอให้บุคลากรที่ไม่มีภาระงานใดเข้าร่ วมฟังการสรุ ปในครั้งนี้ดว้ ย
1.6 การไปแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การไปแห่ เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรี สุริยวงศาราม ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 โดย
รถจะออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 08.00 น. และได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ และนายวิเชียร เป็ นผูค้ วบคุมดูแล และมอบหมายให้
นายกรภัทร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่มาดูแลในวันดังกล่าวด้วย

1.7 การฝึ กซ้ อมต้ นแบบรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การการฝึ กซ้อมต้นแบบรับพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยได้สอบถามความคื บหน้าจาก
นางสาวชื่นชีวินเกี่ยวกับจํานวนนิ สิตต้นแบบ ซึ่ งนางสาวชื่นชีวินแจ้งว่าขณะนี้ ทุกคณะได้จดั ส่ งรายชื่อนิ สิตต้นแบบมาครบทุกคณะ
แล้ว และจะนัดซ้อมครั้งแรกในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นี้
1.8 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมประเทศเพือ่ นบ้ าน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วฒั นธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีการจัด 2 รอบ คือ รอบ
แรกจะเป็ นนิสิตทูตกิจกรรม และรอบที่สอง จะเป็ นนิสิตตัวแทนสาขาวิชา โดยมอบหมายให้นายอดิศรเตรี ยมจัดทําโครงการดังกล่าว
1.9 การประชุ มเครือข่ ายยาเสพย์ ตดิ และการประชุ มอาเซียน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมเครื อข่ายยาเสพย์ติด โดยผูร้ ับผิดชอบหลักคือศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน ซึ่ งจะจัดใน
วันที่ 25 สิ งหาคม 2555 และในวันที่ 25 – 26 สิ งหาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะมีการจัดประชุมอาเซี ยน โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษา
จากประเทศอาเซี ยนเข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 10 ประเทศ จะจัดขึ้น ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
1.10 ผลการประเมินประกันคุณภาพ สํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา และข้ อแก้ ไข
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแจ้งผลการประเมินการประกันคุณภาพสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา ได้คะแนน 4.64
และมีเนื้ อหาข้อมูลที่จะต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามที่คณะกรรมการได้ให้คาํ แนะนําในแต่ละองค์ประกอบและตามตัวบ่งชี้
ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน ปรับปรุ งแก้ไขเอกสารการประเมินตนเอง โดยให้ใช้คาํ ว่า “ปรับปรุ งหลังจากแก้ไข
แล้ว” เพื่อเป็ นหลักฐานในการตรวจประเมินครั้งต่อไป
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 3/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การทําบันทึกของอาจารย์ ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การทําบันทึ กของอาจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกี่ ยวกับนิ สิตที่ ไม่ผ่านการ
สัมภาษณ์ โดยได้ยนื ยันว่านิสิตดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีความเดือดร้อนจริ งและเป็ นผูท้ ี่สมควรให้กไู้ ด้
5.2 การนําระบบของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษาขึน้ เว็บไซต์
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การนําระบบ MIS ของสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา ในส่ วนของงานประกันอุบตั ิเหตุ
งานอนามัย ศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน และการยืม/คืนพัสดุ ขึ้นเว็บไซต์ โดยมีบางจุดยังต้องมีการปรับแก้ไข ซึ่ งทางบริ ษทั จะต้องทําการ
ปรับแก้ให้ทนั ก่อนการส่ งมอบภายในสิ้ นเดือนกรกฎาคม 2555 นี้
5.3 การแจ้ งผลตรวจสุ ขภาพคณาจารย์ และบุคลากร
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การแจ้งผลการตรวจสุ ขภาพประจําปี ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 9 สิ งหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 10.20 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

