
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 26/2554 

วนัจันทร์ที่  9  มกราคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาว
ณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด,  
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยส์ายณั  พทุธลา, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  นิสิตสังเกตการณ์ห้องฟิสเนส 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง นิสิตสาขาวิชาพละศึกษา จาํนวน 5 คน จะเขา้สังเกตการณ์หอ้งฟิสเนส  โดยมอบหมายให้

นายสุนทรเป็นผูก้าํหนดตารางและวางแผนให้กบันิสิตกลุ่มดงักล่าว ซ่ึงจะมีเพียง 3 คนเท่านั้นท่ีจะร่วมสังเกตการณ์ท่ีห้องฟิสเนส  
ส่วนอีก 2 คน กาํลงัรอสถานท่ีท่ีจะลงสังเกตการณ์ โดยจะทาํเฉพาะวนัศุกร์ จาํนวน 10 คร้ัง หรือจะให้มาเฉพาะวนัท่ีมีการเปิด
บริการหอ้งฟิสเนสโดยการนบัชัว่โมงกไ็ด ้

1.2  การจดักจิกรรมงานพริาลยั 
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง การจัดกิจกรรมงานพิราลยั จะเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 18 – 19 มกราคม 2555 โดยจะมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาหลายอยา่งโดยเฉพาะเร่ืองการดูแลและการจดัตารางการแสดงบนเวที   
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 25/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 งานเดนิเพือ่สุขภาพ  116 ปี บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดังานเดินเพ่ือสุขภาพ 116 ปี บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ใชส้ถานท่ี คือ ลานหนา้อนุสาวรีย์

สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ ์(ช่วง บุนนาค) โดยจะนดัประชุมเพ่ือสรุปการจดังานกบัองคก์ารบริหารนิสิต และ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ในวนัองัคารท่ี 10 มกราคม 2555 ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และมอบหมายใหน้างสาว
ช่ืนชีวินทาํหนงัสือขอสนบัสนุนตาํรวจจราจร สน.บุปผาราม ในการใหค้วามสะดวกของเส้นทางจราจรจากมหาวิทยาลยัฯ ถึง
อนุสาวรียส์มเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 

3.2 เส้ือจัดทําเส้ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
นายอดิศร สอบถามท่ีประชุมเก่ียวกบัการใชข้อ้ความสกรีนลงเส้ือบริเวณดา้นหนา้ดา้นเหนืออกขวาซ่ึงยงัวา่ง

อยู ่โดยท่ีประชุมไดล้งมติใหใ้ชค้าํวา่ “บา้นสมเดจ็ 116 ปี ”  และประธานฯ ไดอ้นุมติัใหน้ายอดิศรจดัทาํไดเ้ลย เพ่ือใหท้นัสาํหรับ
มอบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัท่ี 12 มกราคม 2555 น้ี 
 3.3  งบประมาณเงนิกฬีา 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง การไดรั้บแจง้เก่ียวกบัยอดเงินกีฬา จาํนวน 6,050,000 บาท ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํ
แบบคาํขอตั้งพร้อมส่งเอกสารใหท้นั ในวนัท่ี 11 มกราคม 2555 เพ่ือกองนโยบายและแผนจะนาํเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ
ทาํการอนุมติัในวนัท่ี 19 มกราคม 2555  
 
 



วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ไม่ม ี
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  

5.1 การกาํหนดช่วงรับพระราชทานปริญญาบตัร ปีพ.ศ. 2553 - 2554 
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การกาํหนดช่วงรับพระราชทานปริญญาบตัร ปีพ.ศ. 2553 – 2554 คือ ระหว่างวนัท่ี 6 

– 12 พฤษภาคม 2555 และ วนัท่ี 14 – 17 พฤษภาคม 2555 โดยท่ีประชุมเสนอใหก้าํหนดปฏิทินการดาํเนินงานการรับรายงานตวัไว้
คร่าว ๆ ก่อน คือ วนัท่ี 10 – 18 มีนาคม 2555 เพ่ือคุยกบัรองอธิการบดีและผูอ้าํนวยการสาํนกักิจฯ อีกคร้ังหน่ึง   

5.2 การประชุมกบัสํานักโรคเอดส์ 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง สาํนกัโรคเอดส์ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมใหก้บัอาจารยพ์รธิภา เพ่ือเชิญประชุมใน

วนัท่ี 20 มกราคม 2555 ณ KU Home มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
5.3 การร่วมงานวนัคล้ายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย 

ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง สาํนกังานยวุการชาดไทยไดเ้ชิญร่วมงานวนัสถาปนายวุกาชาดไทย ในวนัท่ี 27 
มกราคม 2555 ณ สนามกีฬาศุภชลาศรัย โดยมีงบประมาณใหม้หาวิทยาลยัฯ ละ  3,000 บาท 

5.4 การจดัพืน้ที่สูบบุหร่ี 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การจดัพ้ืนท่ีให้บริการสาํหรับนิสิตท่ีสูบบุหร่ีจะมีต่อหรือไม่ โดยในท่ีประชุมได้

เสนอให้ศูนยเ์วชฯ จดัทาํโครงการและเชิญตาํรวจเขา้มาทาํการเปรียบเทียบปรับภายในมหาวิทยาลยั ประมาณเดือนละ 1 – 2 คร้ัง 
และปรับปรุงพ้ืนท่ีใหดู้ดีและเปล่ียนป้ายใหม่ หรือเพ่ิมจาํนวนตน้ไมใ้หดู้ดีข้ึน 

5.5 การจดัซ้ือวทิยุส่ือสารใหม่ 
นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การเสนอจดัซ้ือวิทยส่ืุอสารใหม่สาํหรับบุคลากรภายใน เน่ืองจากไม่เพียงพอต่อการใช้

งาน กรณีท่ีมีการขอใชร่้วมกนัหลายหน่วยงาน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการจดัซ้ือคร้ังน้ี และประธานฯ ไดเ้สนอใหจ้ดัหาตวัโมบาย
เครือข่ายสาํหรับการใชง้านร่วมกนัดว้ย 

5.6 การเล่นการพนัน บริเวณหลงัอาคาร 7 
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง เบาะแสการเล่นการพนนัของนิสิต บริเวณหลงัอาคาร 7 ซ่ึงกลายเป็นแหล่งมัว่สุม ซ่ึง

จะตอ้งจดับุคลากรเขา้ไปสาํรวจตรวจสอบดว้ย 
5.7  การรับใบลงทะเบยีนสําหรับนิสิตกองทุนกู้ยมื 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การเปิดรับใบลงทะเบียนสาํหรับนิสิตกองทุนกูย้มืฯ เทอม1/2554 โดยจะเปิดรับตั้งแต่วนัท่ี 
9 – 17 มกราคม 2555 และยงัมีนิสิตท่ีตกสาํรวจอยูบ่า้งคือ นิสิตธนาคารอิสลามและนิสิตท่ียงัไม่มาดาํเนินการเซ็นสญัญา  

5.8 การใช้งานระบบ MIS/ERP และการปรับปรุงห้องทํางานของนิสิต 
อาจารยธี์รถวลัย  ์แจ้งเร่ือง การท่ีผูอ้าํนวยการสํานักคอมพิวเตอร์จะนาํระบบ MIS/ERP ข้ึนพร้อมกนัทั้ง 2 

ระบบ โดยใหบุ้คลากรภายในสาํนกัฯ เตรียมพร้อมในการรับมือกบัทั้ง 2 ระบบ ส่วนเร่ืองการปรับปรุงหอ้งต่าง ๆ นั้น ใหบุ้คลากร
ช่วยกนัหาร้านเพ่ือเขา้มาเสนอเพ่ือเร่งปรับปรุงใหเ้สร็จทนักบัการปฏิบติังานของนิสิต  

5.9 การรับบริจาคโลหิต 
นายวิเชียร แจ้งเร่ือง การรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือด โดยจะขอเข้ามารับบริจาคในช่วงต้นเดือน

กมุภาพนัธ์ 2555 น้ี 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัที่ 16 มกราคม 2555 
เลกิประชุมเวลา 11.30 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


