รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 6/2555
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นายสุ นทร ปาละพันธ์
เริ่มประชุ มเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเตรียมคํากราบบังคมทูลในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมคํากราบบังคมทูลเนื่ องในงานรั บพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยในวันที่ 13
สิ งหาคม 2555 ที่ผา่ นมา ประธานฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการดําเนิ นการรับพระราชทานปริ ญญาบัตรได้
เข้าไปดูสถานที่ และเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่าง ๆ โดยเฉพาะคํากราบบังคมทูลฯ ซึ่ งได้มอบหมายให้นายกรภัทร์ มอบให้
อาจารย์ศิริชยั ร่ างฯ เพื่อใช้ในงานดังกล่าว
1.2 การประชุ มรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การนัดประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนิ สิตนักศึกษา และรองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยในวันที่
15 สิ งหาคม 2555 เวลา 12.00 น. เกี่ยวกับการฝึ กซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิ งหาคม 2555 เพื่อส่ งมอบ
อุปกรณ์ในการฝึ กซ้อมและหารื อเกี่ยวกับมาตรการและปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการฝึ กซ้อมด้วย โดยมอบหมายให้นางสาว
นัทธีดูแลเรื่ องอาหารกลางวันและนายอดิศรจัดเตรี ยมปกปริ ญญาบัตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
1.3 การจัดเตรียมผังโต๊ ะจีนและการเตรียมงานราตรีบณ
ั ฑิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดเตรี ยมผังโต๊ะจีนในงานราตรี บณ
ั ฑิต โดยนายขวัญชัยได้จดั เตรี ยมไว้เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว ซึ่ งจะขยายเป็ นขนาดใหญ่เพื่อให้ดูได้ง่าย และใช้ติดประชาสัมพันธ์ 2 ถึง 3 จุด และให้นดั อาจารย์ธีรถวัลย์เพื่อประสานงาน
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสําหรับชําระให้กบั ร้านอาหารและดนตรี ดว้ ย ในส่ วนของพิธีกรมอบหมายให้นางสาวนัทธี ประสานงานกับ
อาจารย์สุรศักดิ์และอาจารย์ธีรถวัลย์, การแสดง กําหนดการต่าง ๆ บนเวที มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ, การจองโต๊ะงาน
ราตรี บณั ฑิตมอบหมายให้นายกรภัทร์และนางสาวชื่นชีวินเป็ นผูด้ ูแล, ของที่ระลึก มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นผูด้ ูแล
1.4 การฝึ กซ้ อมต้ นแบบ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การฝึ กซ้อมต้นแบบครั้งที่ 2 จะซ้อมในวันที่ 16 สิ งหาคม 2555เวลา 16.00 น. และหลังจาก
การฝึ กซ้อมจะให้ส่งนิสิตกลุ่มดังกล่าวไปช่วยจัดเตรี ยมสถานที่ในการฝึ กซ้อมตามจุดซ้อมที่สงั กัดด้วย
1.5 การคัดเลือกบัณฑิตถวายพวงมาลัยและบัณฑิตกล่ าวคําปฏิญาณ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินและนายอดิศรเป็ นผูด้ ูแลเรื่ องการประสานงานจุดซ้อมใน
การคัดเลือกบัณฑิตถวายพวงมาลัยและบัณฑิตกล่าวคําปฏิญาณ ซึ่ งจะทําการคัดเลือกในวันที่ 17 สิ งหาคม 2555 เวลา 16.30 น.
1.6 การประสานงานเกีย่ วกับรายชื่อบัณฑิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวนัทธี ประสานงานกับสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน
เกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ตดั ยอดเรี ยบร้อยแล้วและจะมอบให้กบั คณะเพื่อติดประกาศแจ้งลําดับที่ให้บณั ฑิตทราบ
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 5/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดทําป้ ายประชาสั มพันธ์ การงดสู บบุหรี่
อาจารย์สุ รศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การเสนอให้มีการทําป้ ายประชาสัมพันธ์ใหญ่ ๆ เกี่ ยวกับการงดสู บบุ หรี่ เพื่อ ให้
มองเห็นได้ง่าย
5.2 การส่ งเสื้อและการขอเสื้อสํ าหรับนิสิต
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การกําหนดส่ งเสื้ อ โดยร้านจะมาส่ งเสื้ อ รอบที่ 2 ในวันที่ 15 – 16 สิ งหาคม 2555 นี้
และในการนี้ได้ขอเสื้ อในที่ประชุม จํานวน 11 ตัว เพื่อให้กบั นิสิตศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน ที่มาช่วยเหลือในงานราตรี บณั ฑิต
5.3 การเดินทางไปประชุ มเครือข่ ายโรคเอดส์
อาจารย์พรธิ ภา แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 26 – 28 สิ งหาคม 2555 กองโรคเอดส์ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุม เพื่อนําเสนอ
งานที่ได้ดาํ เนินการผ่านมาแล้วในปี ที่ผ่านมา ซึ่ งจะเดินทางไปเข้าร่ วมประชุมในวันที่ 27 สิ งหาคม 2555 โดยอาจรบกวนนายขวัญชัย
ให้ขบั รถให้ในวันดังกล่าว
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 10.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

