
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่  17 / 2554 

ในวนัจันทร์ที ่3  ตุลาคม 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ์, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวณัฐวรรณ์      สุขทัว่,  นางสาว
นทัธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  
เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย ์ 
เร่ิมประชุม 10.00 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 การรับแจ้งข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การไดรั้บแจง้จากกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัเร่ืองชูส้าวระหว่างอาจารย ์2 

คณะ คือ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ 
1.2 การทะเลาะววิาทของนิสิต 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การทะเลาะวิวาทของนิสิตท่ีหลายกรณีเป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองชูส้าว โดย
เป็นนิสิตสาขาวชิาเดียวกนั ซ่ึงไดม้อบหมายใหส้าขาวชิาประสานงานกนัภายในเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึน 

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

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

1.3 การปิดกจิการของโรงแรมสมเดจ็ธานี 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การปิดตวัของโรงแรมสมเด็จธานีเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2554 โดยท่าน

อธิการบดีไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่อาจใหส้าขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวเขา้มาดูแล แต่ยงัไม่สรุปเป็นท่ีแน่ชดั 
1.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดเีพิม่เตมิ 

ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ท่านอธิการบดีไดแ้ต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดีเพ่ิมข้ึน 1 คน คือ ดร.ณุศณี  มีแกว้
กญุชร คณะวทิยาการจดัการ เพ่ือช่วยดูแลเร่ืองระหวา่งประเทศ 

1.5 การส่งรายช่ือผู้มสิีทธ์ิดาํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 จะมีการประชุมและใหห้น่วยงานส่งรายช่ือกรรมการ

ท่ีเห็นวา่เหมาะสมข้ึนเป็นนายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือทดแทนคณะกรรมการท่ีหมดวาระลง 
1.6 การฝึกซ้อมของนักกฬีามหาวทิยาลยั 

ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง  การฝึกซ้อมของนักกีฬาโดยได้มอบหมายให้นายสุนทรจัดทาํตารางการ
ฝึกซอ้มและผูค้วบคุมดูแล 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 



วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่16/2554 
       รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข ขอ้ 5.4 จดหมายจากสถานีตาํรวจ จากการมีจดหมายจาก

สถานีตาํรวจเร่ืองของการนาํขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั แก้ไขเป็น การมีจดหมายของให้อาจารยธี์รถวลัย์
ปรับปรุงเวบ็ไซตข์องสถานีตาํรวจให ้
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
         ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง มอบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิและอาจารยธี์รถวลัย ์ดูแลและควบคุมรถ โดยรถ
ออก 7.30 น. และมอบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัยเ์ป็นพิธีกรในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2554 
 3.2   การแก้ไขธรรมนูญ 
        ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง มอบหมายให้นายสุนทรทาํบนัทึกถึงอธิการบดีอา้งถึงการวิภาคธรรมนูญคร้ัง
แรก เพ่ือเสนอพิจารณาและนาํเขา้ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1   ร.ป.ภ.ของมหาวทิยาลยั 
        อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง  ขณะน้ีมีร.ป.ภ. ชุดใหม่เขา้มา เพ่ือทดลองงาน ซ่ึงมีเขา้มาประมูล จาํนวน 1 ราย และ
เป็นบริษทัเดียวกบัท่ีทาํอยูท่ี่มรภ.ธนบุรี และบ๊ิกซี สาขาส่ีแยกบา้นแขก กลางวนัจะมีประจาํ 8 คน กลางคืน 7 คน 
 5.2   การเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
        นายวิเชียร แจง้เร่ือง การลงช่ือเขา้ร่วมสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม โดยมีอาจารยแ์ละบุคลากรท่ีตอบรับ
การเขา้ร่วมสัมมนาแลว้ จาํนวน 70 คน และทาํเร่ืองขอรถตูจ้าํนวน 1 คนั 
 5.3   การรายงานพฤตกิรรมของนิสิต 
        นายขวญัชยั แจง้เร่ือง รายงานพฤติกรรมนิสิต ดงัน้ี 
  -  วนัท่ี  8  กนัยายน 2554  เล่นการพนนั ซุม้PEPSI ขา้งอาคาร 1 
  -  วนัท่ี  15  กนัยายน 2554 เล่นการพนนัในโรงอาหาร 
  -  วนัท่ี  30  กนัยายน 2554  การสูบบุหร่ี 
         โดยไดใ้หนิ้สิตเขา้มารายงานตวั จาํนวน 3 เดือน 
 5.4   การยมืวทิยุส่ือสาร 
        วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ไดข้อบคุณมายงัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
เร่ืองการใหค้วามอนุเคราะห์วทิยส่ืุอสารเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์กบักิจกรรมของมหาวทิยาลยั 
 5.5   การส่งเอกสารกฬีารอบคดัเลอืกและอืน่ ๆ  
        นายสุนทร แจง้เร่ือง การส่งเอกสารกีฬารอบคดัเลือก เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
และคดัรายช่ือออกจาํนวน 2 คน ในกีฬาประเภทฟุตบอล คือไม่ไดช้าํระค่าลงทะเบียนเรียน และมีการเชิญประชุมเพ่ือจบั
ฉลากแบ่งสาย ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 

-  การผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 3 ต.ต. – 27 ธ.ค. 2554 ในรอบแรก และรอบท่ี 2 เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 5 ม.ค. – 10 ก.พ. 2555 

- เวบ็ไซตข์องงานประกนัอุบติัเหตุสามารถเขา้ไปดูไดแ้ลว้ 
5.6   การประชุมกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 



        นายอดิศร แจง้เร่ือง การนดัประชุมนิสิตกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา จะจดั 2 รอบ 2 วนั คือนิสิตท่ีทาํสัญญาเซ็น
ยนืยนักูเ้ทอม 2  ระหวา่งวนัท่ี 4 – 5 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. และจะเร่ิมทาํสัญญาประมาณตน้เดือนพฤศจิกายน 2554 

5.7   นิสิตทาํงานพิเศษ 
        นางสาวณัฐวรรณ์ แจง้เร่ือง การเปิดรับสมคัรนิสิตทาํงานพิเศษ ซ่ึงขณะน้ีมีนิสิตเขา้มาสมคัร จาํนวน 60 คน 

ของทุกชั้นปี โดยจะทาํการกระจายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ  และจะทาํไดไ้ม่เกินวนัละ 3 ชัว่โมง ๆ ละ 40 บาท รวม 120 บาท 
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

เลกิประชุม เวลา 11.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัศุกร์ที ่7 ตุลาคม 2554 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 
 

 


