
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่  16 / 2554 

ในวนัจันทร์ที ่26  กนัยายน 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์ นางสาว
ณัฐวรรณ์      สุขทัว่,  นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  
ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง 
เร่ิมประชุม 09.30 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 การเดนิทางไปประชุม ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแก้ว จังหวดัเชียงใหม่ 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การเดินทางไปประชุม เร่ือง “การพฒันานิสิตนักศึกษาสู่การเป็นบณัฑิต

ศตวรรษท่ี 21”  ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างวนัท่ี 21 – 25 กนัยายน 2554 ผ่านไปดว้ยความ
เรียบร้อย และเป็นการประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.ของทุกวนั 

1.2 การเตรียมงานโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเตรียมงานโครงการสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ระหวา่งวนัท่ี 8 – 9 

กนัยายน 2554 ซ่ึงมีอาจารยท่ี์มีความสนใจเขา้ร่วมโครงการประมาณ 40 คน และไดม้อบหมายงาน ดงัน้ี 
1.2.1 มอบหมายให้นายวิเชียรจดัทาํกาํหนดการและทาํโครงการร่วมกบันางสาวนัทธี และในช่วง

ของผศ.ดร.บงัอร ใหแ้ทรกการระดมความคิดเขา้ไปดว้ย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของสาํนกัฯเขา้ไปดูแล 
1.2.2 มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิจดัทาํแบบประเมิน 
1.2.3 มอบหมายใหน้ายสุนทร และนายอดิศรดูแลเร่ืองการจดักิจกรรมสาํหรับอาจารยท่ี์ร่วมเดินทาง 

และเคร่ืองเสียง 
1.2.4 มอบหมายใหน้างสาวอญัชลี นางสาวณฐัวรรณ์ และนางสาวนทัธีดูแลอาจารยท่ี์ร่วมเดินทาง 
1.2.5 มอบหมายใหน้างสาวนทัธีดูแลเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.2.6 มอบหมายใหน้างสาวอญัชลี และนางสาวณฐัวรรณ์ดูแลเร่ืองอาหารและกระเป๋ายา 
1.2.7 มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน และนายวิเชียรเดินทางล่วงหนา้เพ่ือไปจดัเตรียมสถานท่ีในการ

สัมมนา 
1.3   กรอบอตัรากาํลงั 
        ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง เม่ือวนัท่ี 20 – 22 กนัยายน 2554 ไดม้อบหมายใหน้ายสุรศกัด์ิ นางสาวช่ืนชีวิน 

และนายสุนทร ไดเ้ดินทางไปประชุมเร่ืองกรอบอตัรากาํลงั  ซ่ึงนางสาวช่ืนชีวนิไดส้รุปผลการจดักรอบอตัรากาํลงั ดงัน้ี จาก
การทาํกรอบอตัรากาํลงัทาํให้ในปีการศึกษา 2555 สํานกักิจการนิสิตนกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บอตัรากาํลงัประมาณ 70  อตัรา  
แต่เน่ืองจากไม่อยากใหเ้กินจากของเดิมท่ีตั้งไว ้จึงลดลงเหลือเพียง 21 อตัรา เท่านั้น 

1.3 การแก้ไขธรรมนูญนักศึกษา 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้ายสุนทรแกไ้ขธรรมนูญนกัศึกษาใหแ้ลว้เสร็จและนาํเสนอ

ผศ.ดร.จนัทร์วภิา ก่อนเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น วนัท่ี 29 กนัยายน 2554 เพ่ือนาํเสนอต่อสภามาหาวทิยาลยั 



 
1.4 กจิกรรม บวช ของสํานักศิลปะและวฒันธรรม 

ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง กิจกรรมการบวชของสํานกัศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงจะมีในวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2554 และขณะน้ีมีจาํนวนผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 22 คน โดยมีตวัแทนจากสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา จาํนวน 1 คน คือ 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 

1.5 ผลการเลอืกตั้งคณบด ี
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเลือกตั้งคณบดีคณะวทิยาการจดัการผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย ส่วนคณบดี

ของคณะครุศาสตร์ใหร้ศ.ดร.วโิฬฏฐ ์ รักษาการแทนไปก่อนจนกวา่จะถึงวนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่15/2554 
       รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข คือ ขอ้ 1.3 ผลการคดัเลือกคณบดี จากคณบดีคณะ

วิทยาการจดัการ ไดแ้ก่ ผศ.ประเสริฐ  ล้ิมสุขวฒัน์ และคณบดีคณะครุศาสตร์ ไดแ้ก่ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข เปล่ียนเป็น คณบดี
คณะวทิยาการจดัการ ไดแ้ก่ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข และคณบดีคณะครุศาสตร์ ไดแ้ก่ ผศ.ประเสริฐ  ล้ิมสุขวฒัน์ 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   กจิกรรม บวช ของสํานักศิลปะและวฒันธรรม 
         ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง กิจกรรมบวชของสาํนกัศิลปวฒันธรรม ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 
ณ วดัเครือวลัยว์รวหิาร จากเดิมท่ีมีจาํนวน 1 คน โดยไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 22 คน เรียบร้อยแลว้ 
 3.2   การส่งรายช่ือนักกฬีากฬีารอบมหกรรม 
        นายสุนทร แจง้เร่ือง ในวนัพุธท่ี 28 กนัยายน 2554 จะตอ้งนาํเอกสารหลกัฐานนกักีฬาของรอบคดัเลือกไปส่ง 
ณ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3.3   การรับบริจาคโลหิต 
        นายวิเชียร แจง้เร่ือง โรงพยาบาลศิริราชจะขอเขา้มารับบริจาคโลหิต ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2554  ตั้งแต่เวลา 

10.00 – 14.30 น. โดยมีนิสิตและบุคลากรท่ีมาเขา้รับการบริจาคโลหิต จาํนวน 412 คน และสามารถใหเ้ลือดได ้จาํนวน 165 
คน 

3.4   พธีิมอบทุนการศึกษา 
        นางสาวณฐัวรรณ์ แจง้เร่ือง พิธีมอบทุนการศึกษา จาํนวน 2 ทุน คือ ทุนของรศ.มุกดา พิภพลาภอนนัต ์และทุน
ของธนาคารไทยพานิชย ์ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2554 ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 
 3.5   การปรับเปลีย่นการรับเอกสารการประกนัอุบัตเิหตุ 
        ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การไดคุ้ยกบัคุณสมคิด เร่ืองการเบิกค่าประกนัอุบติัเหตุของนิสิตในกรณีท่ีมี
รายจ่ายท่ีไม่สูงจนเกินไป ซ่ึงนิสิตจะไดไ้ม่รอนานและสามารถเบิกไดเ้ลย ซ่ึงนางสาวช่ืนชีวินจะตอ้งทาํการตรวจสอบ
เอกสารอยา่งชดัเจนและแม่นยาํ โดยจะตอ้งพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1   การขโมยของ 
        นางสาวอญัชลี แจ้งเร่ือง กรณีขโมยรองเทา้ของช่างซ่อมเคร่ืองกรองนํ้ า ซ่ึงไดว้างรองเท้าไวข้ณะท่ีซ่อม
อุปกรณ์ จึงไดท้าํการแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 



 
 5.2   การสืบสวนเร่ืองการทะเลาะววิาทของนิสิต 
        นายอดิศร แจง้เร่ือง การทะเลาะวิวาทของนิสิตเม่ือวนัพุธท่ี 21 กนัยายน 2554 และจากการท่ีไดพู้ดคุยกบั
อาจารยจ์นัทรัศม์ิ ซ่ึงไดท้าํการสันนิฐานวา่อาจจะเป็นนิสิตจากหลายโปรแกรมวิชามารวมตวักนั และจากเหตุการณ์ดงักล่าว
ไดท้าํการส่งมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจต่อไป 
 5.3   การนํารถแจ๊สไปเปลีย่นยาง 
        นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การประสานงานกบัอาจารยสุ์รศกัด์ิในการนาํรถแจ๊สไปเปล่ียนยาง  เน่ืองจากยางลอ้รถ
ไดเ้ส่ือมสภาพลง และป้องกนัอนัตรายจากการขบัข่ีดว้ย 
 5.4   จดหมายจากสถานีตาํรวจ 
        นางสาวณัฐวรรณ์ แจง้เร่ือง การมีจดหมายจากสถานีตาํรวจเร่ืองของการนาํขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยั โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ มอบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบ 
 5.5   การรวบรวมเอกสารของนิสิต 3 จังหวดัชายแดนใต้ 
        นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การติดตามเอกสารทุนการศึกษาของนิสิต 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงจะตอ้งตามให้
เร็วท่ีสุด เน่ืองจากจะตอ้งใหท้นักบัการปิดงบประมาณของสกอ. และมหาวทิยาลยัฯ 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
เลกิประชุม เวลา 10.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 
 

 


