
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่  19 / 2554 

ในวนัองัคารที่ 18  ตุลาคม 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พทุธลา, นางสาวช่ืนชีวนิ  พลายบวั, นางสาวณฐัวรรณ์     สุขทัว่,  นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปา
ละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวเิชียร  ทุวลิา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ, 
นางสาวอญัชลี  โพธยารมย ์, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
เร่ิมประชุม 13.15 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 การเลือ่นการแข่งขันกฬีาบุคลากร 
ผูอ้ ํานวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การเล่ือนการแข่งขันกีฬาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลับราชภัฏกลุ่ม

รัตนโกสินทร์ เป็นวนัท่ี  4 – 5 ธนัวาคม 2554 
1.2 การแต่งตั้งรองคณบดคีณะครุศาสตร์ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การแต่งตั้งบุคคลดาํรงตาํแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 
1. ดร.กฤษดา  ผอ่งพิทยา 
2. อาจารยสุ์ธญัญา  ภู่รัตนาภิชญ ์
3. อาจารยจุ์ติมา  รัตนพลแสนย ์
4. อาจารยศ์ศิกญัชนา  เยน็เอง 
5. อาจารยอ์งัคาร  ปริญญาชยัศกัด์ิ  

1.3   การตั้งศูนย์การช่วยเหลอืนิสิตกรณีการเกดิวิกฤตอุทกภัยนํา้ท่วมใหญ่ของประเทศไทย 
        ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การท่ีสํานกักิจการนิสิตนักศึกษาและองคก์ารบริหารนิสิตนักศึกษาไดจ้ดัตั้ง

ศูนย์ให้การช่วยเหลือนิสิตท่ีประสบวิกฤตอุทกภัยนํ้ าท่วม เบ้ืองต้นได้มีนิสิตมาติดต่อบ้างแล้ว ซ่ึงสํานักฯ ได้จัดเงิน 
ช่วยเหลือไปแลว้ รายละ 3,000 บาท ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือบางส่วนเท่านั้น นอกจากน้ียงัไดจ้ดัตั้งกองรับบริจาค ทรัพย ์และ
ส่ิงของจาํเป็น ณ บริเวณลานกิจกรรมใตอ้าคาร 1  

1.4   การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวทิยาลยั 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การเสนอคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลยั 

จาํนวน 22 คน โดยมีการพิจารณาใหเ้หลือเพียง 11 คน และกรรมการสาํรอง อีก 3 คน 
1.5  สรุปภาพบรรยากาศการประชุมนิสิตนักศึกษากองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 2/2554 
       ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง ดว้ยเม่ือวนัท่ี 4 – 5 ตุลาคม 2554 กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ไดจ้ดัให้มี

การประชุมนิสิตนกัศึกษาท่ีกูย้ืมทุกชั้นปี เพ่ือช้ีแจงกาํหนดการจ่าง ๆ ท่ีนิสิตนกัศึกษาตอ้งดาํเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ 
ดงัน้ี 

 รอบท่ี 1 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 เลขท่ีสัญญา  C2551 – C2553 จาํนวนนิสิต 2,000 คน 
 รอบท่ี 2 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2554 เลขท่ีสัญญา C2554  จาํนวนนิสิต 2,000 คน 
 
 



1.6  การรายงานผลการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 
      ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ดว้ยสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม ไดจ้ดัโครงการบรรพชาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็น

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ โดยจดักิจกรรมใหนิ้สิตนกัศึกษา และเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการไดมี้โอกาส
ฝึกตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ในระหว่างวันท่ี 11 – 25 ตุลาคม 2554 ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีบุคลากรของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาร่วมโครงการในคร้ังน้ีดว้ย จาํนวน 1 คน 

1.7   เอกสารประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2554  
       ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง  การมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แลเอกสารประกันคุณภาพ ปี

การศึกษา 2554 
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่18/2554 
        รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่ม ี
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การฝึกซ้อมกฬีาสําหรับนักกฬีามหาวิทยาลยั 
       นายอดิศร แจ้งเร่ือง การฝึกซ้อมนักกีฬาบางประเภทมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํออกไปฝึกซ้อมสนามนอก 
เน่ืองจากสนามภายในมหาวิทยาลยั  เป็นเวลา 4 วนั คือ วนัท่ี 19,21,26 และวนัท่ี 28  ตุลาคม 2554 และจะทาํการแข่งขนัใน
วนัท่ี 2 และวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2554  

5.2  การจ่ายเงนิค่าเทอมกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
       นายอดิศร แจง้เร่ือง การจ่ายเงินค่าเทอมสาํหรับนิสิตกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษาในเทอมท่ี 1 จาํนวน 2,272 คน 
ยอดเงินประมาณ 19 ลา้นเศษ โดยจะจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในสัปดาห์น้ี 
 5.3   การเตรียมเอกสารนักกฬีา 
       นายสุนทร  แจง้เร่ือง  การเตรียมเอกสารนกักีฬาท่ีจะตอ้งส่ง โดยไดรั้บเอกสารการเงินจากงานคลงัเรียบร้อย
แลว้ และไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนโครงการแลว้เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  29,480  บาท เพ่ือเบิกเป็นค่าอาหารและเบ้ียเล้ียง
นกักีฬา 
 5.4  การรวบรวมกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัจิตสาธารณะของนิสิตเพือ่จัดทาํรูปเล่มโครงการ 
       ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิ และนายวเิชียร เกบ็รวบรวมกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัจิตสาธารณะของนิสิตมาจดัทาํเป็นรูปเล่มโครงการ เพ่ือประกอบการตรวจประกนัคุณภายทั้งภายในและภายนอกใน
ปีถดัไป 
 5.5  การเตรียมทําคู่มอืประกนัของสํานักฯและหาข้อมูลจัดทาํแผน 
       นางสาวช่ืนชีวนิ  แจง้เร่ือง การเตรียมจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา พร้อมหา
ขอ้มูลจดัทาํแผน ทั้งหมด 3 แผน  คือ แผนปฏิบติัราชการ แผนกลยทุธ์ของสาํนกั และแผนบริหารความเส่ียง ซ่ึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกัฯ ไดสื้บเน่ืองในส่วนของนางสาวช่ืนชีวนิ โดยเม่ือเปิดภาคเรียนแลว้จะหาวนัสาํหรับนาํบุคลกรเพ่ือเดินทางไปเขียน
แผนสาํหรับประกอบการตรวจประกนัคุณภาพภายในและภายนอก และในส่วนของคาํสั่งใหม่สาํหรับตวัช้ีวดัใหบุ้คลากร
ภายในสาํนกัฯ ดูแลตามเดิม โดยเปล่ียนเฉพาะนายอดศิร ใหดู้แลเร่ืองของการบริการหอพกั และในส่วนของศิษยเ์ก่ามอบให้
นายขวญัชัยเป็นผูดู้แล 
 



 
เลกิประชุม เวลา 14.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


