
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการสาํนักกจิการนิสตินักศกึษา 
ครัง้ที่  1/2554 

วันศุกร์ที่  3  มิถุนายน  2554  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมอาคาร  1  ชัน้  2M   

ผู้เข้าประชุม 
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์ , อาจารย์สายณั  พทุธลา , อาจารย์วชัรินทร์  จิตคง , ดร.วิเชียร  อินทรสมพนัธ์ , 

อาจารย์อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร , อาจารย์คณกร  สวา่งเจริญ , อาจารย์สรุศกัด์ิ  เครือหงส์ , อาจารย์ธีรถวลัย์  ปาน
กลาง , นายวีรพล  ธรรมรักษ์ , นายศตวรรษ  เฉลิมกาย , นายอมัรินทร์ กลุบญุญา , นายจิฐวฒัน์  การบรรจง , นาย
กีรนนัต์  ศรีเมือง , นายศภุมิตร  เจริญวิริยะภาพ , นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั 
เร่ิมประชุมเวลา    14.30 น. 
วาระที่  1  เร่ืองที่ปรานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เงนิการจัดบริการสวัสดกิารแก่นิสติและนักศกึษา 
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งเร่ืองจํานวนนิสติใหมป่ระจําปีการศกึษา  2554  ณ วนัท่ี  2  มิถนุายน ดงันี ้
- คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  1,354  คน   
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,083  คน 
- คณะครุศาสตร์   5,925  คน 
- คณะวิทยาการจดัการ  1,912  คน 

ในการย้ายสาขาวิชาเงินการจดัการบริการสวสัดิการแก่นิสติจะไมโ่อนย้ายตามนิสติเน่ืองจากนิสิตได้เข้าร่วม 
กิจกรรมตามคณะท่ีสมคัรเรียนครัง้แรกให้แตล่ะคณะเป็นผู้แบง่การใช้เงินตามกิจกรรมตา่ง ๆ ตามจํานวนนิสติโดยใช้เงินปี
ตอ่ปีเน้นให้ถงึนิสติให้มากท่ีสดุ  
             ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้แตล่ะคณะทําแผนการใช้งบประมาณทัง้ปีและเคลียร์โครงการตา่ง ๆ ของปี
การศกึษา  2553  โดยสรุปเป็นรูปเลม่ 

1.2 เงนิกจิกรรมนิสติ 
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งเร่ืองการใช้เงินกิจกรรมของแตล่ะคณะนิสิต 1 คนจะได้รับเงินกิจกรรม  40  บาท 

ลงสูค่ณะเพ่ือใช้ในการจดักิจกรรม  สําหรับปีการศกึษา 2554  สํานกักิจการนิสตินกัศกึษาจะเคลียร์ยอดเงินให้ทราบ
ภายในสปัดาห์ต่อไป 

1.3 นิสติตัวแทนสาขาวชิา  
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งให้แตล่ะสาขาวิชาสง่รายช่ือตวัแทนสาขาวิชาละ  5  คน  ประกอบด้วยประธาน 

สาขาวิชา  กรรมการตวัแทนแตล่ะชัน้ปีหากสาขาวิชาใดมีหลายแขนงวิชาขอให้แตล่ะแขนงวิชาสง่รายช่ือ  5  คนเช่นกนั  
ขอให้สง่รายช่ือภายในวนัศกุร์ท่ี  10  มิถนุายน  2554  โดยสํานกักิจการนิสตินกัศกึษาจะนําประธานสาขาวิชาลงนาม
ถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  ณ  โรงพยาบาลศิริราช  วนัพฤหสับดีท่ี  9  มิถนุายน  2554   

1.4  อาจารย์ที่ปรึกษาประจาํสาขาวชิา 
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งให้ทราบว่าท่ีผา่นมาสํานกักิจการนิสตินกัศกึษาจดัประชมุอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ประจําสาขาวิชาเดือนละ  1  ครัง้  สําหรับปีการศกึษา 2554 หากมีการเปล่ียนแปลงขอให้แตล่ะสาขาวิชาแจ้งช่ือพร้อม
เบอร์โทรศพัท์มาท่ีสํานกัฯ  เพ่ือปรับเปล่ียนรายช่ือและขอเชิญประชมุในวนัพฤหสับดีท่ี  9  มิถนุายน  2554  เวลา 15.30 น. 
ณ อาคาร  1  ชัน้  3 



1.5 สมุดกจิกรรม 
ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบถงึสมดุกิจกรรมท่ีแจกให้กบันิสติเพ่ือให้นิสิตมีหลกัฐานการเข้า 

กิจกรรมและขัน้ตอนการติดตอ่สํานกักิจการนิสตินกัศกึษา  คณะสามารถให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและเซน็ต์
ร่วมกบัสํานกักิจการนิสตินกัศกึษาเพ่ือเป็นสถิติของนิสติ 

1.6 กจิกรรมไหว้ครู 
ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบวา่จะจดักิจกรรมไหว้ครูวนัพฤหสับดีท่ี 16  มิถนุายน  2554  ณ   

อาคาร  1  ชัน้  4  โดยแบง่เป็น  4  กลุม่  กลุม่ละ  1 ชัว่โมงคร่ึง  ครุศาสตร์แบง่เป็น  2  กลุม่  เร่ิมตัง้แตเ่วลา  08.00 น.  
กลุม่ท่ี  3  เร่ิม  13.00 น.  คณะวิทยาการจดัการเป็น  กลุม่ท่ี 4  เวลา  15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ฯและคณะ
มนษุยศาสตร์ฯ  เวลา  17.00 น.  กลุม่ท่ี  5  นกัศกึษา ภาค กศ.พ.   

1.7 กจิกรรมรับขวัญน้องใหม่ 
ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบถงึวนัจดักิจกรรมรับขวญัน้องใหมเ่ป็นวนัอาทิตย์ท่ี  19  มิถนุายน   

2554   
1.8 กจิกรรมแห่เทยีน 

ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ขอให้แตล่ะคณะถวายเทียนวนัพฤหสับดีท่ี  14  กรกฎาคม   
2554  สําหรับวดัศรีสริุยวงศ์  (จ.ราชบรีุ)  ถวายวนัอาทิตย์ท่ี  10  กรกฎาคม  2554  โดยให้แต่ละคณะถวายวดัเดิมท่ีเคย
ปฏิบติั 

1.9 งานประกันอุบัตเิหตุสาํหรับนิสติและนักศกึษา 
ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบวา่นิสติทกุคนหากได้รับบาดเจ็บจากอบุติัเหตสุามารถเข้ารับการรักษา  

และนําใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ติดตอ่เคลมประกนัได้ท่ีสํานกักิจฯ  โดยแต่ละคนมีวงเงินในการรักษา  1  ครัง้ไมเ่กิน  
10,000.-บาท  หากเสียชีวิตคนละ  120,000.-บาท 

1.10 งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศกึษา  (กยศ.)  และทุนให้เปล่า 
นายอดิศรี  เนียมแก้ว  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  ยอดเงินสําหรับผู้กู้ รายใหม ่ 594  คน  ผู้กู้ รายเก่า   

1,300  คน  มีผู้ ย่ืนความประสงค์กู้ทัง้หมดส่ีพนักวา่คน  โดยจะเร่ิมสมัภาษณ์วนัท่ี  21 – 24 มิถนุายน 2554  ขอให้แตล่ะ
คณะสง่รายช่ืออาจารย์เพ่ือสมัภาษณ์นิสติกลุม่ดงักลา่วภายในวนัท่ี  9  มิถนุายน  2554  สําหรับทนุให้เปลา่นิสิตชัน้ปีท่ี  2  
ย่ืนความประสงค์ขอทนุได้ท่ีคณุณฐัวรรณ์  สขุทัว่ 

1.11  งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน 
ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่สํานกักิจการนิสตินกัศกึษาจดัสถานท่ีสบูบหุร่ีให้นิสติ 

นกัศกึษาบริเวณระหวา่งอาคาร  1  และอาคาร  2  โดยจะปรับภมิูทศัน์ให้สวยงามตอ่ไป 
1.12  งานอนามัย 

ผุ้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบวา่ทกุวนัพฤหสับดีงานอนามยัจดัแพทย์เพ่ือบริการตรวจรักษาให้กบั 
นิสติและคณาจารย์ทกุทา่น 

1.13  นักศกึษาวชิาทหารและการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบวา่การเกณฑ์ทหารให้รีบติดต่อสํานกักิจฯ  ภายในวนัองัคารท่ี  7   

มิถนุายน  2554  และนิสติท่ีเกิดปี  2534  ขอให้ติดตอ่ทําเร่ืองผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารเดือนตลุาคม – มกราคม 
1.14  การเลือกตัง้ 

ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบวา่กําลงัหารือกบัคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลยัจะหยดุการ 



เรียนการสอนวนัวนัท่ี  2  กรกฎาคม  2554  เพ่ือให้นิสติเดินทางไปเลือกตัง้ 
1.15  สรุปจาํนวนนิสติเข้าร่วมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพ 

ผู้ อํานวยการสํานําฯ  แจ้งให้ทราบถงึยอดนิสติเข้าร่วมปฐมนิเทศ  9,881  คน  ตรวจสขุภาพ10,085  คน   
จากจํานวนนิสติทัง้สิน้ประมาณ  10,300  คน  องค์การบริหารนิสติกําลงัสรุปยอดแตล่ะสาขาวิชาวา่นิสติไมเ่ข้าร่วม
กิจกรรมดงักลา่วจํานวนเทา่ไหร่เพ่ือดําเนินการจดัปฐมนิเทศให้กบันิสติท่ียงัมิได้ปฐมนิเทศและตรวจสขุภาพตอ่ไป 

1.16  ปฐมนิเทศภาค กศ.บพ. 
ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  แจ้งให้ทราบวา่วนัอาทิตย์ท่ี  5  มิถนุายน  2554  สํานกักิจฯ  จดัปฐมนิเทศ 

นกัศกึษา ภาค กศ.บพ.  และนิสติท่ีตกค้างขอให้รองคณบดีเข้าร่วมด้วยเพ่ือดําเนินการแจกตารางเรียนและพบนกัศกึษา
ของแตล่ะคณะ 

1.17  เร่ืองอ่ืน ๆ  
ผศ.ดร.จนัทร์วิภาฯ  แจ้งให้ทราบวา่ทา่นอธิการเร่งขอรายช่ืออาจารย์ท่ีมิเข้าร่วมปฏิบติัหน้าท่ีในงาน 

พระราชทานปริญญาบตัร  ,  สรุปรายรับ – รายจ่าย  งานราตรีบณัฑิต  โดยรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการอํานวยการ
มหาวิทยาลยัทราบในการประชมุวนัศกุร์ท่ี  10  มิถนุายน  2554 
             สํานกักิจการนิสิตนกัศกึษาจะทําการปรับปรุงแก้ไขธรรมนญูนกัศกึษา  ขอให้รองคณบดีและองค์การ
บริหารนิสติคณะตรวจสอบและช่วยแก้ไขปรับปรุงในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
             นายกองค์การบริหารนิสิต  ขอให้คณะกรรมการช่วยดกํูาหนดการและแผนงานกิจกรรมเดือนมิถนุายน – 
กรกฎาคม 2554  เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขตอ่ไป 
                  
เลกิประชุมเวลา 17.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 13 มถุินายน พ.ศ. 2554 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   

 
  
  
 


