
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 35/2554 

วนัจันทร์ที่  12  มนีาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี 
เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร ปาละพนัธ์, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค,  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
ไม่มาประชุม 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การร่วมโครงการศึกษาดูงาน “แลกเปลีย่นเรียนรู้กจิกรรมสัญจรวฒันธรรม 2 ฝ่ังโขง” 
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง การควบคุมนิสิตตวัแทนสาขาวิชาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน“แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมสัญจรวัฒนธรรม 2 ฝ่ังโขง” ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวนัท่ี 8 – 11 
มีนาคม 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคาํช่ืนชมจากผูบ้ริหารทั้ ง 2 มหาวิทยาลยั โดยในวนัท่ี 10 มีนาคม 2555               
ท่านอธิการไดข้อให้ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ เดินทางไปพบเพ่ือรายงานความคืบหนา้ในการศึกษาดูงาน ซ่ึงไดรั้บเกียรติจากอาจารย์
แกว้ มณีวงศ ์เป็นผูใ้นการรายงานกิจกรรมในคร้ังน้ี 

1.2 การเดนิทางไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมเพือ่เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และการแข่งขันกฬีาระหว่างสํานักกจิฯ
และตวัแทนองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรทั้ง 4 คณะ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร ในวนัท่ี 17 – 
19 มี.ค. 55  และการแข่งขนักีฬาระหว่างสาํนกักิจฯและตวัแทนองคก์ารบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรทั้ง 4 คณะ ในวนัท่ี 17 
มี.ค. 55 โดยในช่วงเชา้จะทาํการแข่งขนักีฬากบัตวัแทนนิสิตก่อน และเม่ือเสร็จส้ินจะเดินทางไปร่วมประชุมดงักล่าว  

1.3 การรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลอืด 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ในวนัท่ี 19 มี.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 

09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลนิสิตท่ีเขา้รับการ
บริจาค และจดัสถานท่ีในการรับบริจาคโลหิตคร้ังน้ี 

1.4 จาํนวนอตัรากาํลงัใหม่ ของมหาวทิยาลยัฯ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การไดรั้บการจดัสรรอตัรากาํลงัของหมาวิทยาลยัเพ่ือทดแทนอตัราเกษียณอายรุาชการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย สายสอน 4 อตัรา และสายสนบัสนุน 5 อตัรา  และขออนุมติัเพ่ิมอีก 74 อตัรา ประกอบดว้ย สายสอน 74 อตัรา และ
สายสนบัสนุน 22 อตัรา   

1.5 การกาํหนดตารางการปฏิบตังิานของสํานักฯ ภาคเรียนที่ 1 / 2555 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเล่ือนวนัเปิดภาคเรียนท่ี 1 /2555 จากเดิมวนัท่ี 18 มิ.ย. 55 เป็นวนัท่ี 25 มิ.ย. 55  จึงได้

กาํหนดตางรางการปฏิบติังานของสาํนกัฯ คร่าว ๆ ดงัน้ี 
- วนัท่ี 16 – 17 มิ.ย. 55  ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ 
- วนัท่ี 18 มิ.ย. 55  ปฐมนิเทศรวม (โดยกาํหนดใหจ้ดั 3 รอบ) 
- วนัท่ี 19 มิ.ย. 55  ประชุมผูป้กครอง 
- วนัท่ี 20 – 21 มิ.ย. 55 ปฐมนิเทศแยกคณะ 
- วนัท่ี 22 มิ.ย. 55  ประชุมนิสิตกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
- วนัท่ี 24 มิ.ย. 55  ปฐมนิเทศนกัศึกษา ภาคกศ.พ. 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 



 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 33/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 สมุดกจิกรรมนิสิต ประจาํปี 2555  

ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้างสาวนทัธีนาํสมุดกิจกรรมเล่มเดิมเขา้ท่ีประชุมในวนัองัคารท่ี 20 มี.ค. 
55 เพ่ือเพ่ิมเติมและแกไ้ข สาํหรับจดัพิมพใ์หม่สาํหรับแจกใหนิ้สิตใหม่ ประจาํปี 2555 

3.2 การสรุปจาํนวนเส้ือกฬีา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้ายวิเชียรรวบรวมจาํนวนเส้ือท่ีคงเหลือ และสรุปจาํนวน นาํเขา้ท่ี

ประชุมเพ่ือการสัง่ทาํเพ่ิมเติมสาํหรับนิสิตเขา้ใหม่ดว้ย 
3.3 การเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรม Job Fair 

นางสาวณฐัวรรณ์ แจง้เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการจดังาน Job Fair  ในวนัท่ี 14 มี.ค. 55 เวลา 10.00 น.
โดยในวนัท่ี 13 มี.ค. 55 ไดม้อบหมายใหน้างสาวนทัธี และนายสุนทร เขา้ประชุมกบัสาํนกัคอมพิวเตอร์ เร่ือง การทาํระบบสารบญั
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-docutment)  และในวนัท่ี 14 - 15 มี.ค. 55 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหบุ้คลากรภายในสาํนกัฯ เขา้ร่วม
สงัเกตการณ์การปัจฉิมนิเทศของ 4 คณะ ดว้ย ดงัน้ี 

 วนัที่ 14 ม.ีค.55  
รอบเชา้ 

 - คณะครุศาสตร์  มอบหมายให ้นายสุนทรเป็นผูส้งัเกตการณ์ 
 รอบบ่าย 
 - คณะวิทยาศาสตร์  มอบหมายให ้นางสาวช่ืนชีวินเป็นผูส้งัเกตการณ์ 
 วนัที่ 15 ม.ีค. 55 

รอบเชา้ 
 - คณะวิทยาการจดัการ มอบหมายให ้นางสาวนทัธีเป็นผูส้งัเกตการณ์ 
 รอบบ่าย 
 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอบหมายให ้วา่ท่ีร้อยโทบญัญติัเป็นผูส้งัเกตการณ์ 

3.4 การเปลีย่นแปลงห้องประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปล่ียนแปลงหอ้งประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม จากเดิมหอ้งประชุมสุริยะ 1 

เปล่ียนเป็นหอ้งประชุมแกว้มรกต เน่ืองจากหอ้งประชุมสุริยะ 1 ใหส้าํหรับรับสลิปค่าเทอมของนิสิตกองทุนกูย้มื เทอม 2 /2554  
3.5 โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัโครงการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษา ณ อ.เชียงคาน จงัหวดัเลย ในระหวา่งวนัท่ี 12 – 
14 พ.ค. 55 โดยมอบหมายใหน้ายวิเชียรเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองหอ้งพกั และมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินและนางสาวนทัธี 
ตรวจสอบตารางของผศ.ดร.จนัทร์วิภา อีกคร้ังหน่ึง 

3.6 โครงการส่งมอบงานนิสิต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปร่วมโครงการส่งมอบงานขององคก์ารบริหารนิสิต และสภานิสิต ในวนัท่ี 

23 – 25 มี.ค. 55 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และพรฑณา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน 
ประสานงานกบัรองคณบดีทั้ง 4 คณะ พร้อมจดัทาํเอกสารวาระการประชุมรองคณบดีไปดว้ยเพ่ือทวงงานเดิมและเตรียมงาน
ใหม่ ปีการศึกษา 2555 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

 



 
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 

5.1 การกาํหนดวนัรับสลปิค่าเทอมสําหรับนิสิตกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 2/2554 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การกาํหนดวนัรับสลิปค่าเทอมสําหรับนิสิตกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา 2/2554 ระหว่าง

วนัท่ี 13 – 22 มี.ค. 55 ณ ห้องประชุมสุริยะ 1  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และจะดาํเนินการประชุมนิสิตกองทุนฯ ทั้งหมด ใน
วนัท่ี 28 – 29 มี.ค. 55 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 สําหรับนิสิตใหม่ ปี 2555 นั้น โดยระบบกองทุนฯ เปิด
ดาํเนินการแลว้ ซ่ึงสามารถเขา้ไปกรอกขอ้มูลการสมคัรขอรับทุนการศึกษาได ้และจะแจง้ให้สุนทรเปิดระบบการสัมภาษณ์ให้
ในช่วงปลายเดือนพ.ค. – มิ.ย. 55  

5.2 การสัมภาษณ์นิสิตเพือ่ขอรับทุน และการสรุปภาพกจิกรรม 
นางสาวณฐํวรรณ์ แจง้เร่ือง การสัมภาษณ์นิสิตเพ่ือขอรับทุนการศึกษา ในวนัท่ี 12 มี.ค. 55 และจดัทาํสรุปภาพ

กิจกรรม ในการเดินทางไปควบคุมนิสิตศึกษาดูงาน“แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมสัญจรวฒันธรรม 2 ฝ่ังโขง” ณ มหาวิทยาลยั
แห่งชาติลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือนาํเขา้ท่ีประชุมกอม.ดว้ย 

5.3 การประชุมแทนผู้อาํนวยการฯ เกีย่วกบัภยัพบิตั ิณ เมอืงทองธานี 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การเดินทางเขา้ร่วมประชุมเก่ียวกบัภยัพิบติัแทนผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ในวนัท่ี 8 

มี.ค. 55 ณ เมืองทองธานี 
5.4 การร่วมประชุมการแข่งขนักฬีาบุคลากร 

นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การเขา้ร่วมประชุมการแข่งขนักีฬาบุคลากร ระหว่างวนัท่ี 16 – 20 พ.ค. 55 โดยดร.
จาํนงค ์เป็นประธานในการประชุม โดยจะออกเดินทางในวนัท่ี 14 พ.ค. 55 เวลา 18.00 น. และกลบัถึงมหาวิทยาลยัฯ วนัท่ี 20 พ.ค. 
55 ในการวางงาต่าง ๆ ไดม้อบหมายให้สาํนกักิจฯ รับ 2 งานคือ งาสวสัดิการและงานพยาบาล (ติดต่อประสานงานเร่ือง รถ ท่ีพกั 
และพยาบาล) และจะทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป และจะมีการประชุมอกัคร้ัง ซ่ึงประธานฯ มอบหมายให้นายวิเชียรเขา้
ร่วมประชุมดว้ย  

5.5 การตรวจสุขภาพประจาํปี 
นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การตรวจสุขภาพประจาํปีของคณาจารย ์ขา้ราชการ และบุคลากร ในวนัท่ี 10 ก.ค. 55 

5.6 การผ่อนผนัทหาร 
นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การส้ินสุดการรับส่งเอกสารผอ่นผนัการเกณฑท์หารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือ

อีกเพียงรายเดียวท่ียงัไม่มาติดต่อ ซ่ึงจะมาพบในวนัท่ี 12 มี.ค. 55 น้ี 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัองัคารที่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ ์ ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


