รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 8/2555
วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละ
พันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์
เริ่มประชุ มเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเสนอรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าเป็ นอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเสนอรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ์ เข้าเป็ นอธิ การบดี แทนท่านเดิ มที่ กาํ ลังจะหมดวาระลงในเดื อน
กันยายน 2555 นี้ โดยประธานฯ ได้แจ้งให้บุคลากรภายในสํานักทราบซึ่ งแต่ละคนจะมีสิทธิ์ ในการส่ งรายชื่อจํานวน 2 คน และสํานัก
ฯ จะมีการประชุมสภาประจําสํานักฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. ก่อนการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อประชุม
เสนอรายชื่ อด้วยเช่ นกัน และได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ เป็ นเลขาที่ประชุ มแทนอาจารย์ธีรถวัลย์ซ่ ึ งไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้
พร้อมสรุ ปการประชุมดังกล่าวเสนอต่อท่านอธิการบดีและบอกถึงเหตุผลของการเสนอในครั้งนี้ดว้ ย
1.2 การศึกษาดูงานและร่ วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การศึ กษาดูงานของอาจารย์ บุคลากร และนิ สิต ในการร่ วมกิ จกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินติดต่อขอรถบัสจํานวน 2 คัน,
นางสาวนัทธี ดูแลเรื่ องของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัย 1 ชิ้น และสํานักกิจฯ 1 ชิ้น , นายสุ นทรจัดเตรี ยมพวงกุญแจที่ระลึก และให้
จัดทําเสื้ อสําหรับบุคลากรที่เข้าร่ วมงาน หลังจากร่ วมกิจกรรมจะมีการทานอาหารร่ วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยฯด้วย
1.3 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมและงานเลีย้ งเกษียณอายุราชการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 13 กันยายน
2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซึ่ งมี อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการที่ เกี่ ยวข้องกับสํานักฯ คื อ รศ.ดร.สุ ดารั ตน์, ผศ.ทองเอม, อ. สมศรี ,
อ.ศิริวฒั น์, อ.อุทิศ, คุณอาภรณ์ และนายบุญยัง โดยมอบหมายให้นายวิเชียรดูแลเรื่ องอาหารและห้องที่จะใช้ในการจัดเลี้ยง, นายอดิศร
ดูแลเรื่ องการแสดง จํานวน 1 ชุด และในวันที่ 28 กันยายน 2555 จะเป็ นงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในส่ วนของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะ
เริ่ มงานตั้งแต่เวลา 17.00 น.
1.4 การแข่ งขันกีฬา “ชงโคเกมส์ 2012”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแข่งขันกี ฬา “ชงโคเกมส์ 2012” ได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ ชี้ แจงเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของการแข่งขันกีฬา ซึ่ งจะเริ่ มทําการแข่งขันในวันที่ 5 – 15 กันยายน 2555 โดยได้ช้ ีแจงในที่ประชุมว่าสถานที่หลักในการ
แข่งขันจะอยูท่ ี่โรงยิม โรงเรี ยนประถมสาธิ ต สระว่ายนํ้า อาคาร 1 ชั้น 1 และอาคาร 1 ชั้น 3 ส่ วนนายสุ นทรได้แจ้งเสริ มเกี่ยวกับการ
ให้คณะส่ งรายชื่อนักกีฬาในระบบและจะต้องส่ งก่อนการแข่งขันกีฬาประเภทนั้น ๆ ในการนี้ อาจารย์สุรศักดิ์ได้ขออนุญาตที่ประชุม
ให้บุคลากรใส่ ชุดกีฬามาได้ในช่วงระยะเวลาของการแข่งขัน
1.5 การเดินทางไปราชการเพือ่ เข้ าร่ วมประชุ มประกันคุณภาพ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดิ นทางไปราชการเพื่อเข้าร่ วมประชุ มประกันคุ ณภาพกับงานประกันคุ ณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2555 โดยมีบุคลากรที่จะเดินทางไปครั้งนี้ จํานวน 3 คน คือ นางสาวชื่นชีวิน, นางสาว
นัทธี และนายสุ นทร ซึ่ งจะออกเดินทางในวันที่ 15 กันยายน 2555 หลังร่ วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

1.6 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุ มอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรม ซึ่ งในวันดังกล่าวจะมีการเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ให้กบั อาจารย์สมศรี , คุณอาภรณ์ และคณาจารย์ที่ร่วมทํางานกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษามาโดยตลอด และประธานฯ มอบหมายให้
นางสาวชื่ นชี วินประสานกับนายสุ นทรเพื่อตรวจสอบตารางการแข่งขันกีฬาอีกครั้งเพื่อทําการนัดวันที่เหมาะสม ซึ่ งได้วางวันที่ 13
กันยายน 2555 ไว้ล่วงหน้าก่อน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 7/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การเสี ยชีวติ ของนิสิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ประธานฯ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการเสี ยชีวิตของนิสิตจากเหตุการณ์ถูกยิงเสี ยชีวิต โดยนางสาวชื่นชีวิน
ได้ช้ ีแจงรายละเอียดว่า ผูป้ กครองของนิสิตที่เสี ยชีวิตได้มาส่ งเอกสารแล้วขาดเพียงใบชันสู ตรพลิกศพ ส่ วนอีกกรณี คือ นิสิตที่เสี ยชีวิต
ด้วยโรคหัวใจ ซึ่งจะต้องขอทราบใบประวัติการตรวจสุ ขภาพของนิสิตก่อนเพื่อให้บริ ษทั ประกันอุบตั ิเหตุได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้ง
3.2 การประกวด “ทูตกิจกรรม”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประกวดทูตกิจกรรมในวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยจะเริ่ มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งมอบหมายให้บุคลากรของสํานักฯ เข้าไปช่วยดูแลในการดําเนินกิจกรรม และมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินดูแล
เรื่ องเจ้าหน้าที่สห. จํานวน 4 นาย
3.3 การส่ งเสื้อกีฬา
อาจารย์สุรศักดิ์ สื บเนื่องเรื่ องการส่ งเสื้ อกีฬารอบสุ ดท้ายเสร็ จสิ้ นแล้ว และทางบริ ษทั ได้มอบทุนการศึกษามาเป็ น
จํานวนหนึ่ง เหลือเพียงเสื้ อของนิสิตไซต์พิเศษเท่านั้น ส่ วนการเปลี่ยนแบบเสื้ อใหม่น้ นั ยังคงใช้แบบเดิม และยอดนิสิตที่มารับเสื้ อไป
แล้วมีท้ งั สิ้ น 4,686 ตัว
3.4 กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร สื บเนื่ อง การขอบคุณบุคลากรภายในสํานักฯที่มาช่วยงานในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่ งในวัน
ดังกล่าวมีปัญหาบ้างในเรื่ องของระบบอินเตอร์ เน็ตและในเรื่ องของไฟฟ้ า ซึ่ งการดําเนินงานดังกล่าวก็ผา่ นไปได้ดว้ ยดี มีนิสิตที่มาทํา
สัญญา จํานวน 1,213 ราย ไม่มา 22 ราย รวมนิสิตกูเ้ ก่าและกูใ้ หม่ประมาณ 5,000 กว่าคน และในขณะนี้นายขวัญชัยกําลังแยกเอกสาร
สัญญาเพื่อนําเข้าระบบและให้ทนั ต่อระยะเวลาของระบบกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การทําประกันภัยรถยนต์ HONDA JAZZ
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ HONDA JAZZ ที่หมดลง โดยประธานฯ
มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ต่อกรมธรรม์รถยนต์เหมือนเดิม และให้ลองประสานกับทางธนาคารไทยพานิชย์ว่าขอเป็ นประกัยภัยชั้น
1 ได้หรื อไม่

5.2 การอบรมระบบ MIS ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษาทั้งระบบ
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การอบรมระบบ MIS ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาทั้งระบบ ซึ่ งจะมีการอบรมในวันที่ 4
กันยายน 2555 และหลังจากที่มีการอบรมในครั้งนี้แล้วจะสามารถเริ่ มทดลองดําเนินงานผ่านทางระบบได้ และในวันดังกล่าวได้ขอให้
บุคลากรภายในสํานักเข้าร่ วมอบรมระบบดังกล่าว โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์และนายสุ นทรเป็ นหลักในการเข้า
ร่ วมอบรม และบุคลากรที่ไม่ติดงานที่สาํ คัญเข้าร่ วมอบรมในครั้งนี้ดว้ ย
5.3 การอบรมอาจารย์ ที่ปรึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการเพื่อร่ วมกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม โดยได้ระบุวนั ที่ไว้
ล่วงหน้า คือ วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2555 และได้มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

