รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 9/2555
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 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, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่
ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทึก
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายงานราตรีบณ
ั ฑิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเสนอรายราละเอี ยดเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในงานราตรี บณ
ั ฑิ ต โดยได้เสนอเข้าที่ ประชุ อ
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้ว และมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์ทาํ เรื่ องโอนเงินให้กบั สํานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนสําหรับนิสิตนักศึกษา
1.2 การทวงถามการใช้ เงินงบประมาณแผ่ นดิน และการได้ รับการจัดสรรงบประมาณเงินบํารุ งการศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การทวงถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน ในปี 2555 และการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิ น รอบปี การศึกษา 2556 โดย ในปี 2555 นั้น นางสาวนัทธี กล่าวว่าเป็ นเงิ นอุดหนุ นเกี่ ยวกับนิ สิตพิการและนิ สิต 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ ทําให้มียอดเงินเหลือจากยอดที่ได้รับมากเป็ นจํานวนพิเศษ ประธานฯ ได้แจ้งต่อจากประเด็นที่กล่าวข้างต้นว่าในปี 2556
ได้รับการจัดสรรเกี่ยวกับงบประมาณดังกล่าวโดยให้จดั ทําโครงการบริ การวิชาการ และได้มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นคนดูแล ส่ วน
งบบํารุ งการศึกษานั้นมอบหมายให้นางสาวนัทธี อาจารย์ธีรถวัลย์ และอาจารย์สุรศักดิ์ เป็ นผูด้ ูแล
1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล โดยถ้ามหาวิทยาลัยใดที่มีเกณฑ์การประเมิน ก.พ.ร.
ในเกณฑ์ดี ให้สามารถเปิ ดศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั ได้อย่างถูกต้อง
1.4 การแจ้ งผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้ าภาพจัดประชุ มวิชาการของเครือข่ ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการของเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษา
เขตภาคกล โดยมหาวิทยาลัยที่เป็ นเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจะมีพิธีมอบในการประชุมวิชาการเครื อข่ายฯ
ประจําปี 2555 ในวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งฝากให้อาจารย์ธีรถวัลย์ และนายขวัญชัย
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเข้าร่ วมประชุม
1.5 การเดินทางไปราชการเพือ่ เข้ าร่ วมอบรมอาจารย์ และบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่ วมอบรมอาจารย์ และบุคลากร ในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2555
ที่ผ่านมาว่าเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และประธานฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับจัดงานอบรมสันทนาการ โดยสาขาวิชาใด
หรื อคณะใดต้องการทีมอบรมสันทนาการให้หน่วยงานสามารถทําบันทึกขอความอนุเคราะห์มาได้ที่สาํ นักกิจการนิสิตนักศึกษา
1.6 การดําเนินงานของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
วันที่ 13 กันยายน 2555
เวลา 15.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสภาประจําสํานักฯ
เวลา 16.00 น.
ประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม

เวลา 17.00 น.
งานเลี้ ย งเกษี ย ณอายุร าชการ (นายกรภัท ร์ , นาย
ขวัญชัย ดูแลเรื่ องการแสดง นายวิเชียร ดูแลเรื่ องอาหารและห้องประชุม)
วันที่ 15 กันยายน 2555
เวลา 06.00 น.
พิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาภายใน 2012
เวลา 16.00 น.
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 2012
วันที่ 19 กันยายน 2555
เวลา 12.00 น.
การศึกษาดูงานและร่ วมกิ จกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มอบหมายนายกรภัทร์ และนายขวัญชัย ดูแลเรื่ องรถและของที่ระลึก มอบหมายให้นางสาวชื่นชี วิน ประสานงานกับ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 4 คณะด้วย
วันที่ 21 – 23 กันยายน 2555
ก า ร ค ว บ คุ ม นิ สิ ต เ ดิ น ท า ง ไ ป อ บ ร ม พั ฒ น า
บุคลิกภาพและการเป็ นผูน้ าํ รุ่ นที่ 21 โดยได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 4 คณะด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 8/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 สรุ ปการเสนอรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าเป็ นอธิการบดี
ประธานฯ สื บเนื่อง การเสนอรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าเป็ นอธิการบดี โดยหลังจากการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักเสร็ จสิ้ น ประธานฯ และรองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ จะทําการพิจารณาอีกครั้ง
3.2 การจัดงานเลีย้ งเกษียณอายุราชการอาจารย์ และบุคลากรที่ดาํ เนินงานร่ วมกับสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ สื บเนื่ อง การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอาจารย์และบุคลากรที่ดาํ เนิ นงานร่ วมกับสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็ นผูด้ ูแลเรื่ องของที่ระลึก ราคาไม่เกิน 1,000 – 1,500 บาท
3.3 การสรุ ปผลการแข่ งขันกีฬา ระหว่ างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การสรุ ปผลการแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ 2012 ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 โดยได้
จัดทําเป็ นตาราง และคณะที่ได้คะแนนสู งสุ ดในขณะนี้ คือ คณะครุ ศาสตร์
3.4 การนําตัวแทนนิสิตทูตกิจกรรมเข้ าพบผู้บริหาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การนําตัวแทนนิ สิตทูตกิ จกรรมเข้าพบผูบ้ ริ หาร และร่ วมประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ 12
กันยายน 2555 เวลา 16.00 น.
3.5 กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร สื บเนื่อง จะนําสัญญาไปส่ ง ณ ธนาคารกรุ งไทยสาขาใหญ่ ในวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.
3.6 การทําประกันภัยรถยนต์ HONDA JAZZ
ประธานฯ มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ประสานงานเกี่ยวกับการต่อประกันรถยนต์
3.7 การอบรมระบบ MIS ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษาทั้งระบบ
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การใช้ระบบ MIS ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาสามารถใช้งานได้แล้ว และในวันจันทร์ ที่
10 กันยายน 2555 บริ ษทั จะเข้ามาทดสอบระบบ ซึ่ งจะเริ่ มที่ระบบการประกันอุบตั ิเหตุก่อน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ

5.1 การทะเลาะวิวาทของนิสิตต่ างสาขาวิชา
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การทะเลาะวิวาทของนิ สิตต่างสาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยนิ สิตทั้ง 2 ฝ่ ายได้รับบาดเจ็บเป็ นจํานวนมาก และมีสาหัส จํานวน 1 คน โดยได้มอบหมายให้
อาจารย์ธีรถวัลย์เป็ นผูป้ ระสานติดตามเชิญทั้ง 2 ฝ่ าย รวมถึงอาจารย์และรองคณบดีที่เกี่ยวข้องมาร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย ในวันศุกร์
ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2M และอีกเรื่ องที่อาจารย์ธีรถวัลย์ได้ฝากไว้คือ การให้ทุกคนทดลองใช้ระบบ
MIS ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะได้รับ และในการนี้ สํานักฯ ได้ขาดไป1 ระบบ คือ การลงข้อมูลกิจกรรม
เองจากบาร์โค้ด ซึ่ งได้ขอให้ทางผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์เป็ นผูป้ ระสานงานให้
5.2 แจ้ งเสื้อกีฬาหาย
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง เสื้ อกีฬาสี ม่วงที่ติดประชาสัมพันธ์บริ เวณบอร์ ดหน้าห้องรับเสื้ อไซต์ L หายไป
จํานวน 1 ตัว และการแจกเสื้ อจะเสร็ จสิ้ นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 นี้ โดยจะเปิ ดอีกครั้งในช่วงก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์
5.3 การขออนุญาตลาไปศึกษาดูงานต่ างประเทศ
นายขัญชัย แจ้งเรื่ อง การขออนุญาตลาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี กับคณะนักศึกษาปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2555
5.4 การขออนุญาตนํารถไปส่ งเอกสารกู้ยมื ฯ
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การขออนุญาตนํารถไปส่ งเอกสารสัญญากูย้ มื ฯ ณ ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานใหญ่ ในวันที่
12 กันยายน 2555
5.5 การสิ้นสุ ดระยะเวลาในการส่ งกีฬามหาวิทยาลัยรอบมหกรรม และการเพิม่ เติมประเภทกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การสิ้ นสุ ดระยะเวลาในการส่ งกีฬามหาวิทยาลัยรอบมหกรรม และการเพิ่มเติมประเภทกีฬา
โดยการแจ้งรายชื่อชนิดกีฬาจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 นี้ และมีประเภทกีฬาที่เพิ่มเติม คือ ฮ๊อกกี้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

