
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 36/2554 

วนัจันทร์ที่  26  มนีาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาว
ณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์,  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั      
เสกนาํโชค 
ไม่มาประชุม 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การได้รับการจดัสรรงบประมาณจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั 2 ตาํแหน่ง งบประมาณแผ่นดนิ 2555 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง สํานกักิจการนิสิตนักศึกษาไดรั้บการจดัสรรตาํแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั จาํนวน 2 

ตาํแหน่ง  โดยถา้มีบุคลากรท่านใดสนใจใหเ้ตรียมตวัอ่านหนงัสือเพ่ือทาํการสอบปรับตาํแหน่งดงักล่าว 
1.2 การประชุมเครือข่ายรอบสถานศึกษาเกีย่วกบัร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมเครือข่ายรอบสถานศึกษาเก่ียวกบัร้านเหลา้รอบสถานศึกษา โดยมี โรงเรียน 
สถานีดาํรวจบางยี่เรือ สถานีตาํรวจบุปผาราม สํานกังานเขตธนบุรี ฯลฯ  เขา้ร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 
โดยมอบหมายให้นายวิเชียร ดูแลเร่ืองอาหารและนํ้ าด่ืม ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั ดูแลเร่ืองเอกสารการประชุม และให้นาํเร่ืองเก่ียวกบั
ขอ้บงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กรณีสถานบริการหรือสถานประกอบท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานศึกษา
สาํเนาเอกสารเขา้ท่ีประชุมดว้ย 

1.3 การจดักจิกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในสถาบนัอุดมศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ไดข้อ

ความร่วมมือสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งเตรียมการป้องกนัปัญหา  และให้การสนบัสนุนส่งเสริมแนะนาํกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้กบั
นิสิตนกัศึกษา โดยใหศึ้กษาตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4 การขออนุมตัปิรับการเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การขออนุมติัปรับการเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี โดยสาํนกัฯ ไดป้รับการเกบ็เงินในส่วนขอ้ท่ี 4.2 ค่าบริการตรวจสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุฯตลอดหลกัสูตรสาํหรับนิสิต จาก  
800 บาทเป็น 900 บาท และในขอ้ 4.3 ค่าจดัการปฐมนิเทศและประกนัอุบติัเหตุฯตลอดหลกัสูตรสําหรับนกัศึกษา จาก 700 บาท 
เป็น 800 บาท 

1.5 การรายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การรายงานผลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ซ่ึงไดแ้ต่งตั้งมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเป็นคณะกรรมการโครงการฯ เพ่ือดาํเนินงานของ
โครงการอยา่งต่อเน่ือง 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 35/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 
 
 



วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 ผลการเลอืกตั้งนายกองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรคณะ 4 คณะ 

ประธานฯ สืบเน่ือง ผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต 4 คณะ มีรายช่ือดงัน้ี 
 นายกองคก์ารบริหารนิสิต  นายณฐัวฒัน ์ ชลประชา 

ประธานสภานิสิต   นายวีระพงษ ์ แสนพกั 
นายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ นายฐิติวสัส์  ภคัรศรัณญ 
นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ นาสาวสุกลัยย์า  ผลประโยชน ์
นายกสโมสรคณะวิทยาการจดัการ นายอานุภาพ  คนฉลาด    
นายกสโมสรคณะครุศาสตร์  นายณฐัพล  บุญช่วย 

3.2 การศึกษาดูงานมรภ.เพชรบุรีและส่งมอบงานขององค์การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต 
นายวิเชียร สืบเน่ือง  การศึกษาดูงานมรภ.เพชรบุรีและส่งมอบงานขององคก์ารบริหารนิสิต สภานิสิต และ

สโมสรนิสิต วา่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และไดน้าํขอ้มูลการจดักิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดบ้อกเล่าสู่กนันาํมาปฏิบติั
และพฒันาองคก์รมากยิง่ข้ีน 

3.3 การทําแผนพฒันาบุคลากร (แผนปฏิบตัริาชการ 1 ปี) 
ประธานฯ สืบเน่ือง การทาํแผนพฒันาบุคลากร (แผนปฏิบติัราชการ 1 ปี) โดยขอใหส่้งแผนการปฏิบติังาน

ใหก้บันางสาวช่ืนชีวินในวนัท่ี 26 มี.ค. 55 เพ่ือนาํมารวบรวมจดัทาํเป็นเล่ม และจะนาํไปใชใ้นการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการเขียน
แผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติังาน ในวนัท่ี 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 55 ณ บา้นเรือนไทยอมัพวา อ.อมัพวา จ.สมุทรสงครามดว้ย 

3.4 การจดัทําเล่มผลการดาํเนินงานประจาํปี 
ประธานฯ สืบเน่ือง เร่ืองการจดัทาํเล่มรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี ซ่ึงมอบหมายใหอ้าจารยพ์รธิภาช่วย

ดูแลดว้ย  โดยการนาํเอาผลการดาํเนินงาน ปี 53 มาปรับพร้อมกบัเพ่ิมเอกสารและโครงการต่าง ๆ เขา้ไปดว้ย 
3.5 การจดัทําป้ายประชาสัมพนัธ์รณรงค์งดสูบบุหร่ี 

ประธานฯ สืบเน่ือง เร่ืองการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงคก์ารงดสูบบุหร่ี โดยไดอ้นุมติัใหส้ามารถจดัทาํได้
ตามเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

3.6 กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร สืบเน่ือง เก่ียวกบัการรับสลิปค่าเทอมวา่เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เหลือเพียงการป้อนขอ้มูลการ

ค่าเทอมของนกัศึกษาผา่นระบบกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา เพ่ือทาํเร่ืองจ่ายค่าเทอมใหนิ้สิตนกัศึกษา 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การประชุมนักศึกษาวชิาทหาร 

ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การไปประชุมเร่ืองนกัศึกษาวิชาทหาร ณ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน สวน   
เจา้เชต ในวนัศุกร์ท่ี 30 มี.ค. 55 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

5.2 การเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร จากมหาวทิยาลยัมหิดล 
นางสาวอัญชลี แจ้งเร่ือง การเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพฒันาสมรรถนะบุคลากร

มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน:กาํลงัเสริมทางยทุธศาสตร์เพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั” ของมหาวิทยาลยัมหิดลในวนัท่ี 23 – 25 
พ.ค. 55 โดยมีค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ณ หอ้งธานี โรงแรม เอส ดี อเวนิว ป่ินเกลา้ เขตบางพลดั กทม 

5.3 คู่มอืประกนัคุณภาพสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การปรับแกไ้ขคู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัฯ เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และได้

มอบใหอ้าจารยพ์รธิภาและอาจารยสุ์รศกัด์ิเป็นผูต้รวจทานแกไ้ข เพ่ือจะมอบใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัฯ อีกคร้ังหน่ึง 
 
 



5.4 การประชุมกฬีาที่ มหาวทิยาลยัสงขลา 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การเดินทางไปประชุมท่ีม.สงขลา เม่ือวนัท่ี 23 มี.ค. 55 ท่ีผ่านมา ซ่ึงผ่านไปดว้ยความ

เรียบร้อย โดยประธานฯ ไดม้อบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิ และนายสุนทร ติดต่อประสานงาน เร่ืองการนาํนกักีฬาและบุคลากร
บางส่วนเดินทางไปร่วมการแข่งขนักีฬาและร่วมพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาในคร้ังน้ีดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


