ประชุมคณะกรรมการสภา (ประจํา) สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.อาจารย์สายัณ พุทธลา , 2.อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงส์ , 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรียา แพ่งสภา , 4.นายสมบัติ ปรีชาชาญ
พานิช , 5.นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ , 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ , 7.อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง , 9.นางสาว
ชื่นชีวิน พลายบัว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาจารย์สายัณ พุทธลา เป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้
สรุปงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจัดให้กับนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา 2555 ด้วยภาพวีดีทัศน์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประธาน กล่าวถึงโครงการกีฬา “ชงโคเกมส์ 2555” ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่ง
จัดการแข่งขันบริเวณมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 - 15 กันยายน 2555 โดยมีพิธีเปิด-ปิด วันเสาร์ที่ 15 กันยายน
2555 พร้อมทั้งเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา
ประธาน กล่าวสรุปการจัดประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดประกวดในวันพุธที่
5 กันยายน 2555 และในวันพุธที่ 12 กันยายน ได้พบคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย
ประธาน เรียนเชิญคณะกรรมการสภาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ประจําสํานักร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 16.00 น. และงานเลี้ยงเกษียณ เวลา 17.00 น.
ประธาน โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายนักกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19 กันยายน 2555 รถออก 12.00 น. หน้าอาคาร 12
ประธาน แจ้งโครงการตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 5 ตุลาคม 2555 โดย อาจารย์
ธีรถวัลย์ ปานกลาง เป็นผู้ดูแลโครงการตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยแผนการดําเนินงานมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1 จัดทําแผนสํารวจร้านเหล้า , 2 การสํารวจร้านเหล้า , 3 ประชุมผู้ประกอบการจําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย , 4 อบรมแกนนําเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ , 5 ประเพณีปลอดเหล้า , 6 ออกตรวจร้าน
จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหอพัก , ประชุมร้านเหล้าเพื่อติดตามผล
ประธาน แจ้งเรียนเชิญสัมนานอกสถานที่เฉพาะทีมงานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา 28 – 30 กันยายน 2555 จังหวัดนครนายก เรียนเชิญคณะกรรมการสภาประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเข้า
ร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ประธาน แจ้งอบรมผู้นํารุ่นที่ 22 วันที่ 21 – 23 กันยายน 2555 ณ ค่ายศรีสวาท
อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส่งตัวแทนสาขาละ 2 คน สมัครได้ที่องค์การบริหารนิสิต / สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แก้ไขในวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ บรรทัดที่ 23 จากคําว่าคุณควร
ทํางานเป็นทีม เป็น สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาทํางานเป็นทีม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธาน หารือการเสนอชื่อเพื่อสรรหาอธิการบดี 2 ท่านต่อหน่วยงาน โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี โดยเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 พร้อมทั้งนําเสนอรายชื่อซึ่งบุคลากร
ประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้เสนอชื่อ 1.รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ , 2.ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ , 3.รศ.ดร.
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล , 4.ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์

ผศ.ชลิต วณิชยานันต์ เสนอแนวทางการสรรหาอธิการบดี กลั่นกรองจากผู้เสนอชื่อโดยเสนอโดยไม่เกิน
2 คน สํานักคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรในสํานักเสนอชื่อมา 3 คน และนํารายชื่อที่เสนอชื่อมา tary โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการบริหาร โดยรองคณบดีทั้ง 4 คณะขอสละสิทธิ์การใช้สิทธิ์ในสํานัก
คอมพิวเตอร์และยืนยันตามความคิดเห็นของบุคลากรและเสนอคณะกรรมการสภาประจําสํานักยืนยันตามบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอร์และดําเนินงานเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน
คุณจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ เห็นด้วยกับแนวทางของท่าน อ.ชลิต พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางของท่าน
อ.ชลิต
คุณสมบัติ ปรีชาชาญพานิช เสนอแนวความคิดว่าท่านอธิการคนใหม่ควรจะดูแลด้านกิจการนิสิต
นักศึกษาควรคู่กบั วิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนความคิดเห็นของท่าน อ.ชลิต พร้อมทั้งเสนอให้นํา NV ไปใส่ในเว็บไซด์ของ
สํานักกิจการนิสติ นักศึกษา เพื่อให้บุคลากรภายนอกได้รบั ทราบการจัดกิจกรรมของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
คณะกรรมการสภาประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาสรุปให้ยึดแนวความคิดของสํานักกิจการนิสติ
นักศึกษา คือ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ , ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ โดยจะดําเนินการติดต่อทาบทามและนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธาน หารือการซื้อรถเพื่อใช้ในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดย คณะกรรมการสภาสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษามีข้อคิดเห็นดังนี้
ผศ.ศศิธร เห็นด้วยกับการซื้อรถหากสํานักฯ มีงบประมาณคงเหลือพอในการจัดซื้อ
คุณจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ เห็นด้วยกับการจัดซื้อเพื่อใช้ในการใช้งานของสํานักเพื่อสนับสนุนการใช้
กิจกรรมต่าง ๆ วิธีปฏิบัติในการใช้งานที่สําคัญคือ ไม่ควรนําไปจอดอยู่ที่อื่นนอกจากที่มหาวิทยาลัย การเบิกค่าใช้จ่ายควรมี
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายและการใช้รถ โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ใช้และระเบียบการใช้ให้เป็นระเบียบปฏิบัติในการใช้รถ
คุณสมบัติ นําเสนอว่า จํานวนนิสิตมากจึงเห็นด้วยกับการที่สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาควรมีรถไว้ใช้เพื่อ
อํานวยความสะดวกกับการทํางานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกด้านแทนการที่บุคลากรในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาต้อง
เสียสละนํารถมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ผศ.ชลิต วณิชยานันต์ เห็นด้วยกับการซื้อรถยนต์ เนื่องจาก 1. ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงาน
ส่วนกลางในเวลามีปัญหาฉุกเฉิน 2. สํานักกิจการนิสิตนักศึกษามีการจัดกิจกรรมอยู่เสมอและต้องใช้รถในการขนอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

