
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่21/2554 

วนัองัคารที ่6  ธันวาคม  2554 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 2M 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.10 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยธี์รถวลัย  ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย ,์ 
นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์,    นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นาย   
ขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ทีไ่ม่เข้าประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสัมพนัธ์, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1  การยกเว้นค่าหน่วยกจิไม่เกนิคนละ 3,000 บาท 
                        ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การยกเวน้ค่าหน่วยกิจสาํหรับนิสิตไม่เกินคนละ 3,000 บาท โดยรายละเอียดจะ
ชดัเจนในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 เป็นตน้ไป ซ่ึงนิสิตจะตอ้งลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน และจะขอรับหรือไม่ขอรับความช่วยเหลือดงักล่าวกไ็ด ้

1.2  การตรวจประกนั ปี 2555 
       ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัจะรับการตรวจประกนัในเดือนกรกฎาคม 2555  ซ่ึง ส.ม.ศ. จะเขา้มา

ตรวจในช่วงเดือนดงักล่าวดว้ย โดยอาจจะโทรเขา้มาสอบถามเร่ืองการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนการสอนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั ซ่ึง
ให้แจง้ไดเ้ลยว่ามหาวิทยาลยัไม่ไดเ้ปิดศูนยก์ารเรียนการสอนต่าง ๆ แลว้ ซ่ึงภายในปี2554 น้ี มหาวิทยาลยัจะทาํการปิดศูนย์
ทั้งหมดลง 

1.3  การแนะนํารองคณบดใีหม่ คณะครุศาสตร์ 
                        ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การแนะนาํรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนกัศึกษา คณะครุศาสตร์ คือ อาจารย์
องัคาร  ปริญญาชยัศกัด์ิ  

1.4 การนัดประชุมตวัแทนนิสิตประจําสาขาวชิา  
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การนัดประชุมตัวแทนนิสิตประจําสาขาวิชา หรือรองตัวแทนนิสิต โดย

มอบหมายใหน้ายวเิชียรนดัหมายวนัและเวลากบัท่านรองอธิการบดีอีกคร้ังหน่ึง หรือจะรวบไปกบัการนดัประชุมเปิดสภานิสิต
ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 กไ็ดเ้น่ืองจากเป็นการประชุมตวัแทนของนิสิตแต่ละสาขาวชิาเหมือนกนั 

1.5 การจัดทาํคาํส่ังแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้างสาวณฐัวรรณ์ และนางสาวนทัธี จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งอาจารย์

ท่ีปรึกษากิจกรรม โดยการปรับรายช่ืออาจารยด์งักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั 
1.6 การจัดการแข่งขันกฬีาภายใน 

ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การจดัการแข่งขนักีฬาภายใน หรือ “ชงโคเกมส์”  โดยจะจดัให้มีข้ึนในระหวา่ง
วนัท่ี 21 – 29 มกราคม 2555  

1.7 สรุปงบประมาณปฐมนิเทศและการอบรมตลอดหลกัสูตร และเงนิกจิกรรมนิสิต 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง สรุปงบประมาณปฐมนิเทศและการการอบรมตลอดหลกัสูตรตลอดจนเงิน

กิจกรรมนิสิต ภาคเรียนท่ี2/2554 ซ่ึงรวมกบัยอดคงเหลือของภาคเรียนท่ี 1/2554 โดย คงเหลือ ดงัน้ี 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คงเหลือ  223,535 บาท 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คงเหลือ  206,910 บาท 
 คณะวทิยาการจดัการ  คงเหลือ  373,280 บาท 



 คณะครุศาสตร์   คงเหลือ  604,750 บาท 
รวมถึงการสอบถามเร่ืองการเคลียร์เงินกิจกรรมขององคก์ารบริหารนิสิต และสโมสรคณะต่าง ๆ  ซ่ึงนางสาวณฐัวรรณ์  แจง้ วา่ 
องคก์ารบริหารนิสิต และสโมสร ไดม้าติดต่อขอเคลียร์โครงการบา้งแลว้ แต่ยงัไม่ครบทุกสโมสร และจะติดตามให้มาเคลียร์
เอกสารโครงการใหเ้รียบร้อย  

1.8 การประชุมทีอ่าจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ไดก้าํหนดระยะเวลาในการนัดประชุม 

ตลอด 4 เดือน ดงัน้ี 
 เดือน ธนัวาคม 2554  นดัประชุมในวนัท่ี      8  ธนัวาคม  2554 
 เดือน มกราคม 2555  นดัประชุมในวนัท่ี   12  มกราคม  2555 
 เดือน กมุภาพนัธ์ 2555 นดัประชุมในวนัท่ี     2  กมุภาพนัธ์  2555 
 เดือน มีนาคม 2555  นดัประชุมในวนัท่ี   15  มีนาคม  2555 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่19/2554  
        รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข คือ  

ขอ้ 1.5  การเขา้ร่วมถวายสัตย ์เพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผ่นดิน เพ่ิมเติมขอ้ความ ดงัน้ี การเขา้
ร่วมถวายสัตยป์ฏิญาณตน เพ่ือเป็นขา้ราชกาท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน 

ขอ้ 1.17 ผลการเลือกตั้งประธานสภามหาวิทยาลยั เป็น ผลการเลือกตั้งนายกสภามหาวิทยาลยั 
ขอ้ 5.3  การดาํเนินการนดันิสิตเพ่ือสัมภาษณ์การสมคัรทาํงานพิเศษ จากอบรมก่อนการเร่ิมทาํงานในวนัท่ี 

18 ธนัวาคม 2554  เป็น อบรมก่อนการเร่ิมทาํงานในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 
ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 

 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1  กาํหนดการบําเพญ็กศุล ฉลองอายุวฒันมงคล 80 ปี พระเดชพระคุณ  พระเทพสุเมธี (ไสว วฑุฒโน) 
        ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ สืบเน่ือง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั มอบงบประมาณเพ่ิมเติม

เพ่ือร่วมพิธีบาํเพญ็กุศล เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน ประสานงานกบั
นางพรรณี  เพ่ือขอรับเงินจาํนวนดงักล่าว 

3.2  วนัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
         ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สืบเน่ือง โดยการแบ่งคณะเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 
  รอบเชา้ ผูรั้บผดิชอบ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กบั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  รอบบ่าย ผูรั้บผดิชอบ คือ คณะวทิยาการจดัการ กบั คณะครุศาสตร์ 
ส่วนนกัศึกษาวชิาทหาร มอบหมายใหว้า่ท่ีร้อยโทบญัญติัดูแลรับผดิชอบเหมือนเดิม 

3.3  โครงการแหลง  พูด  อู้  เว้า 
       ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สืบเน่ือง โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์กับนายวิเชียรประสานงานกบัองคก์ารบริหาร

นิสิตเก่ียวกบัการทาํกาํหนดการต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย โดยให้มีการประชาสัมพนัธ์การจดังานตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 ส่วน
การจดัเตรียมซุ้มอาหาร ซ่ึงขณะน้ีอาจารยว์รรณวดีไดม้อบใหจ้าํนวน 1 ซุม้ และสาํนกักิจการนิสิตให้ 1 ซุ้ม โดยมอบหมายให้
นายวเิชียรเป็นผูรั้บผดิชอบ  

3.4 งานเลีย้งฉลองปีใหม่ 
ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ สืบเน่ือง โดยมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน และนางสาวนัทธี ดูแลเร่ืองการหาของขวญั

ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้นายขวัญชัยดูแลเร่ือง การจัดทาํส.ค.ส.ปีใหม่ส่งให้กับ
มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ  ส่วนการมอบกระเชา้ปีใหม่ให้กบัสถานีตาํรวจทั้ง 2 สถานี รวมถึง ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี 



และผูใ้หญ่ท่ีช่วยเหลืองานของสํานกัฯ นั้น จดัให้เหมือนเดิมและจะตอ้งหาวนัท่ีจะมอบของดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง สุดทา้ยคือ
งานเล้ียงฉลองของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา จะจดัในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 หลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมวนัพระเจา้ตากสิน
มหาราช  

3.5 กาํหนดการเซ็นสัญญาเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร สืบเน่ือง โดยรายละเอียดการนดัเซ็นสัญญาสาํหรับนิสิตกองทุนฯ ไดอ้อกมาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่

ติดปัญหาตรงท่ีนิสิตบางกลุ่มจะตอ้งเดินทางไปเรียนร่วมต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะนดัหมายนิสิตกลุ่มดงักล่าวลงไปอยูใ่นตาราง
การเซ็นสัญญา ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 โดยจะทาํการแจง้ใหนิ้สิตทราบในวนัท่ีนดัประชุม คือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 น้ี 

3.6 ธรรมนูญนิสิต 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สืบเน่ือง การนาํธรรมนูญนิสิตเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั ในวนัท่ี 

2 ธนัวาคม 2554 นั้น มีการแกไ้ขเลก็นอ้ย คือ ตอ้งใส่คาํวา่ร่าง และหา้มใส่ตราครุฑ โดยมอบหมายใหน้ายสุนทรปรับแก ้
3.7 การแข่งขันกฬีาบุคลากร 

ผูอ้าํนวยการสํานักฯ สืบเน่ือง เร่ืองการจัดการแข่งขนักีฬาบุคลากร ซ่ึงขอเล่ือนออกไปจัดในเดือนตุลาคม         
ปี 2555 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่มี 
 

วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1   แจ้งรายละเอยีดของการดาํเนินงาน 

อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง  
- เลื่อนการเข้าอบรมระบบ MIS ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานกองทุนทุกประเภท จากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2554 ณ สาํนกัคอมพิวเตอร์ เป็นวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2554  
- การตรวจสอบหนังสือราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือให้เกิดความชดัเจน เหตุจากการ

เดินทางไปวางพานพุ่มของนิสิต ในวนัท่ี 5 ธันวาคม ท่ีผ่านมา  เพราะความไม่ชดัเจนในเอกสารและการประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหไ้ปผดิสถานท่ี 

- การติดต่อประสานงานกบับริษัทต่าง ๆ เพือ่ขอสนับสนุนของรางวัลงานเดินเพือ่สุขภาพ ซ่ึงในปี
น้ีจะไม่ทาํการจาํหน่ายบตัรงานเดิน จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขอสนบัสนุนของรางวลัจากบริษทัต่าง ๆ ท่ีสาํนกัฯ ไดติ้ดต่ออยู่
แทน 

- การนัดนิสิตมาทํากิจกรรมในช่วงวันหยุดราชการ ซ่ึงมีผูป้กครองโทรศพัทเ์ขา้มาต่อวา่ เน่ืองจาก
นิสิตไม่ไดก้ลบับา้นในช่วงของวนัหยดุ เพราะจะตอ้งมาทาํกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

- การอบรมภาษอังกฤษ ในวนัอาทิตยข์องทุกสัปดาห์ ซ่ึงเป็นการอบรมท่ีมีประโยชน์สําหรับ
บุคลากร และผูท่ี้มีความสนใจสามารถเขา้ร่วมอบรมได ้ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. 

- การประชุมสภานิสิต จะจดัข้ึนในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกว้
มรกต อาคาร 3 ชั้น 1 

3.8 แจ้งกจิกรรม 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง  

- การจัดกิจกรรมในวันเอดส์โลก วนัท่ี 1 ธันวาคม 2554 ผ่านไปดว้ยความเรียบร้อย มีผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ประมาณ 200 คน มีกิจกรรม การปาลูกโป่ง(ถุงยางอนามยั) และการแจกถุงยางอนามยั แผ่นพบัรณรงค์การจัด
นิทรรศการให้ความรู้โดยขอขอบคุณอาจารยพ์รธิภา  ท่ีส่งนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์มาช่วยเร่ืองการจดักิจกรรมและเขา้
ร่วมกิจกรรมในวนัดงักล่าว 



- การจัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ภายหลงัเหตุการณ์มหาอุทกภัยนํา้ท่วมของนักศึกษาวิชาทหาร 
ซ่ึงกาํลงัประสานงานเพ่ือหาสถานท่ีอยู ่

- ตารางการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวชิาทหาร ดงัน้ี 
ปี 3 ชาย  ระหวา่งวนัท่ี  19 – 24  กมุภาพนัธ์  2555 
ปี 3 หญิง  ระหวา่งวนัท่ี  9 – 11  มกราคม  2555 
ปี 4 ชาย  ระหวา่งวนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์ – วนัท่ี  3  มีนาคม  2555 
ปี 4 หญิง  ระหวา่งวนัท่ี 2 – 6  กมุภาพนัธ์  2555 
ปี 5 ชาย  ระหวา่งวนัท่ี  21 – 27  มกราคม  2555  
ปี 5 หญิง  ระหวา่งวนัท่ี  1 – 5  มีนาคม  2555 
 นกัศึกษาวชิาทหารปี 4 พาราเซล 
นกัศึกษาวชิาทหารชาย จาํนวน 5 นาย 
  ฝึกพาราเซล  ระหวา่งวนัท่ี  2 – 8  กมุภาพนัธ์ 2555 
 ฝึกภาคสนาม ระหวา่งวนัท่ี  8 – 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
นกัศึกษาวชิาทหารหญิง จาํนวน 2 นาย 
  ฝึกพาราเซล  ระหวา่งวนัท่ี  2 – 8  กมุภาพนัธ์ 2555 
 ฝึกภาคสนาม ระหวา่งวนัท่ี  29 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ์ 2555 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
เลกิประชุมเวลา 11.30 น. 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


