
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 24/2554 

วนัจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี 
เฟ่ืองฟ,ู , นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นาย
สุนทร ปาละพนัธ์, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเดนิทางไปประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวทิยาลยั ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั จะเดินทางไปประชุม ณ 

สระยายโสม อ.อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เน่ืองจากมีพิธีเปิดอนุสาวรียส์มเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) องค์
จาํลองดว้ย  

1.2  การจดักจิกรรมถวายสังฆทานปีใหม่ของชมรมกล้าด ี
 ประธานฯ แจง้เร่ือง ชมรมกลา้ดี จะจดัใหมี้กิจกรรมถวายสงัฆทานปีใหม่ ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 

12.00 – 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1   
1.3  การจดักจิกรรมพาแลงของชมรมอสีาน 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง ชมรมอีสานจะจดัใหมี้กิจกรรมพาแลง ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ตั้งแต่

เวลา 18.00 น. โดยมีการจดัเป็นขนัโตกแบบง่าย ๆ  สาํหรับคณาจารยท่ี์เขา้ร่วมกิจกรรม และมีซุม้บริการนิสิตท่ีเขา้ร่วมงานดว้ย 
1.4  การอบรมนิสิตก่อนทํางาน 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัให้มีการอบรมนิสิตช่วยงานก่อนการเร่ิมปฏิบติังาน ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2554 

ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม และ
ในการน้ีไดม้อบหมายใหบุ้คลากรประจาํสาํนกัฯทุกคนเขา้ร่วมอบรมในคร้ังน้ีดว้ย 

1.5  งานสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การวางพานพุ่ม และรับเสด็จฯ งานสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 

2554 ณ ลานอนุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ในรอบเชา้และบ่าย โดยรอบเชา้ท่านอธิการบดีเป็นประธานในการเดินทาง
ไปวางพานพุม่ คณาจารยแ์ละบุคลากรของสาํนกัฯ ร่วมกิจกรรมทั้งรอบเชา้และรอบบ่าย  

1.6  การจดังานเลีย้งปีใหม่ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2554 สํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา ไดจ้ดัให้มีการเล้ียงฉลองปีใหม่

ใหก้บัคณาจารยแ์ละบุคลากรของสาํนกัฯ โดยไดเ้ชิญสาํนกัคอมพิวเตอร์และสาํนกัวิเทศสมัพนัธ์เขา้ร่วมงานดว้ย และในวนัเดียวกนั
องคก์ารบริหารนิสิตไดจ้ดังานเล้ียงปีใหม่เพ่ือขอบคุณสมาชิกทุกคนท่ีร่วมกนัดาํเนินงานกิจกรรมมาตลอดปี 2554 เช่นกนั 

1.7  รายงานการเข้าร่วมช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 ประธานฯ แจ้งเร่ือง อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้าํนวยการสํานักงาน
อธิการบดี  ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน และเจา้หนา้ท่ีกองนโยบายและแผน เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงงบประมาณฯ ณ อาคาร
รัฐสภา 3 ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 เวลา 19.30 น. ในส่วนของ มบส. ไดรั้บงบประมาณ 342,462,000 บาท (สามร้อยส่ีสิบสองลา้น
ส่ีแสนหกหม่ืนสองพนับาทถว้น)   

  



1.8   รายงานการพจิารณาการให้ทุนเพือ่พฒันาบุคลากร 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การรายงานการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพฒันาบุคลากร โดยแบ่งเป็น การอนุมติัให้ไดรั้บ

ทุนสนบัสนุน ปริญญาเอก จาํนวน 12 ราย อนุมติัให้ไดรั้บการยกเวน้ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาโทสาย
สนบัสนุน จาํนวน 8 ราย  และไม่พิจารณาการใหทุ้น จาํนวน 1 ราย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 23/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข ขอ้ 3.1 การแจกเส้ือสาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม จากวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 
2555 เป็น วนัที่ 12 มกราคม 2555 

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การจดักจิกรรม งานพริาลยั สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมวนัพิราลยั สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ระหวา่งวนัท่ี 

18 – 19 มกราคม 2555 นั้น จะมีการจดันิทรรศการแสดงผลงานของนิสตโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่อาคาร 2 – อาคาร 4 และการ
จดัการแสดงบนเวทีเป็นหนา้ท่ีของสาํนกัฯ ในการจดัหาการแสดงเพ่ือประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมในคร้ังน้ีดว้ย 

3.2 เส้ืออาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํเส้ือสาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม โดยมอบหมายใหน้ายอดิศรเป็นผูดู้แล ซ่ึงให้

จดัทาํไปพร้อมกบัเส้ือกีฬาภายใน และใหท้นัมอบในวนัท่ี 12 มกราคม 2555 เพ่ือใชใ้นงานเดินเพ่ือสุขภาพ 116 ปี บา้นสมเดจ็
เจา้พระยาดว้ย 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ไม่ม ี
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  

5.1 การย้ายห้องทํางาน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การให้ว่าท่ีร้อยโทบญัญติัซ่ึงขณะน้ีประจาํอยู่ศูนยเ์วชศึกษาป้องกนัยา้ยท่ีทาํงานมาประจาํท่ี

สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา เพ่ือความสะดวกในการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายใหน้ายวิเชียรจดัโตะ๊ทาํงานให ้ 
5.2 ระบบ MIS และการเข้าประชุมบุคลากร สายสนับสนุน งบประมาณแผ่นดนิ 

อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง ระบบการทาํงานของ MIS ซ่ึงจะดาํเนินการท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อน
เป็นหน่วยงานแรก ในภาคเรียนท่ี 3/2554 หน่วยงานต่อไปคือสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา และในวนัท่ี 21 – 23 มกราคม 2555 
มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การประชุมบุคลากร สายสนบัสนุน งบประมาณแผน่ดิน จาํนวน 400 คน  

5.3 การตรวจสุขภาพของข้าราชการ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
นางสาวณฐัวรรณ์ แจง้เร่ือง การตรวจสุขภาพของขา้ราชการ คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั แทน นางสาว

อญัชลี โดยโรงพยาบาลบา้นแพว้จะเขา้มาตรวจสุขภาพในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 07.30 – 10.00 น. และรับผลการตรวจ
สุขภาพในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 

5.4 การเซ็นสัญญากู้ยมืฯ เงนิทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา และการต้อนรับรอบประธานาธิบดปีระเทศจนี 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การเซ็นสัญญากูย้ืมเงินทุนวนัสุดทา้ย วนัท่ี 26 ธันวาคม 2554 น้ี โดยมีนิสิตท่ีมาเซ็นสัญญา

ทั้งส้ิน ประมาณ 4,800 คน ไม่มาติดต่อประมาณ 200 คน และ ในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2554 ไดเ้ป็นตวัแทนในการนาํนิสิตประมาณ 50 
คน ร่วมกับสถาบันขงจ้ือ ทาํการต้อนรับรองประธานาธิบดีของประเทศจีน เพ่ือเข้าเยี่ยมชมสถาบนัขงจ้ือของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้ งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ อีกหลาย
มหาวิทยาลยั 

5.5 การอบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
นางสาวช่ืนชีวิน  แจ้งเ ร่ือง  งานประกันคุณภาพจะจัดให้มีการอบรมผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรท่ี 2 (สาํหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ในวนัท่ี 24 - 26 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 



19.00 น. ณ ห้องประชุมแกว้มรกต อาคาร 3 ชั้น 1  โดย ประธานฯ เสนอในท่ีประชุมส่งช่ือนางสาวณัฐวรรณ์ เป็นผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
และส่งช่ือนางสาวช่ืนชีวิน เขา้ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ในการอบรมคร้ังน้ี 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
ประชุมคร้ังต่อไป  วนัที่ 4 มกราคม 2555 
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


