
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 37/2554 

วนัจันทร์ที่  2  เมษายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี 
โพธยารมย,์ นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟ,ู  นายสุนทร ปาละพนัธ์,  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นาย
ขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั      เสกนาํโชค 
ไม่มาประชุม 
 อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง 
เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจดัทําแผนปฏิบตัริาชการ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ระหว่างวนัท่ี 31 มีนาคม – วนัท่ี 1 เมษายน 2555 โดยให้

รวบรวมแผนต่าง ๆ ตามท่ีไดท้าํการแกไ้ข มอบให้นางสาวช่ืนชีวิน โดยนาํขอ้มูลการแกไ้ขของท่านรองอธิการบดีเขา้มาปรับดว้ย 
ไม่เกินเวลา 15.00 น. และนาํเขา้เล่มใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัฯ ตรวจสอบอีกคร้ัง ก่อนการทาํเล่มจริง 

1.2 การนําตารางกาํหนดการปฐมนิเทศเข้าที่ประชุมกอม. 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การนาํตารางกาํหนดการปฐมนิเทศเขา้ท่ีประชุมกอม.เพ่ือแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดย

แบ่งการปฐมนิเทศเป็น 2 รอบ คือรอบเชา้และรอบบ่าย และในส่วนของการตรวจสุขภาพใหแ้บ่งเป็น 2 รอบๆ ละ 3,000 คน 
1.3 การประชุมประธานสาขาวชิา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมผูบ้ริหารและประธานสาขาวิชา ในวนัท่ี 6 – 7 เมษายน 2555 โดยมอบหมายให้
นายขวญัชยัตรวจสอบเอกสารในส่วนของสาํนกัฯ ท่ีจะตอ้งเตรียมนาํเขา้ท่ีประชุมจากงานแต่ละฝ่ายใหเ้รียบร้อย 

1.4 การเดนิทางมาเยีย่มมรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ของมหาวทิยาลยัมหาสาราวด ีบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางมาเยี่ยมมรภ.บา้นสมเด็จฯ ของมหาวิทยาลยัมหาสาราวดี บาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย จาํนวน 60 คนในวนัท่ี 23 เมษายน 2555 โดยไดข้อทราบความเป็นไปไดข้องวนัท่ีจะเดินทางมาก่อน 
1.5 การขอความอนุเคราะห์ที่น่ังการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนนักศึกษา 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การขอความอนุเคราะห์ท่ีนัง่การศึกษาพร้อมยกเวน้ค่าเล่าเรียน ใหแ้ก่เยาวชนท่ีมีภูมิลาํเนา
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาจดัหวดัชายแดนภาคใต”้ ปี
การศึกษา 2555 ระยะท่ี 2 โดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดข้อใหท้างมหาวิทยาลยัแจง้ผลการใหค้วามอนุเคราะห์ 
และสรุปขอ้มูล พร้อมแจง้ช่ือผูป้ระสานงานโครงการฯ ภายในวนัท่ี 23 มีนาคม 2555 ถา้ไม่ส่งจะถือว่าทางมหาวิทยาลยัไม่ประสงค์
เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 
 1.6  การประชุมเพือ่หารือการควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมเพ่ือหารือการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์อบสถานศึกษา เร่ือง การบงัคบัใช้
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กรณีสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีตั้งอยู่ใกลเ้คียงกบัสถานศึกษา ใน
วนัท่ี 29 มีนาคม 2555 ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 โดยมีหน่วยงานและชุมชนท่ีเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 10 หน่วยงาน  

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 36/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 



 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การประชุมนิสิตตวัแทนสาขาวชิา เร่ือง การจดักจิกรรมรับขวญันิสิตใหม่ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิเชียรสืบเน่ืองเก่ียวกบัการจดักิจกรรมรับนอ้งและประชุมเชียร์ โดยนายวิเชียร
แจง้วา่ ไดเ้รียกนิสิตตวัแทนสาขาวิชามาประชุมแลว้แต่ยงัไม่สามารถกาํหนดตารางได ้ซ่ึงเม่ือกาํหนดวนัไดเ้รียบร้อยแลว้จะแจง้ให้
ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

3.2 การนํานายกองค์การ ประธานสภา และประธานสโมสรคณะ 4 คณะเข้าพบท่านอธิการบด ี
ประธานฯ แจง้เร่ือง การนาํนายกองคก์าร ประธานสภา และประธานสโมสรทั้ง 4 คณะ เขา้พบท่านอธิการบดี

และผูบ้ริหาร ในท่ีประชุมกอม. เม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2555 
3.3 การทําป้ายประชาสัมพนัธ์รณรงค์งดสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 

ประธานฯ สืบเน่ือง การทาํป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงคง์ดสูบบุหร่ีในสถานศึกษา โดยไดต้ดัสินใจใหใ้ชร้้านตรง
วงเวียนใหญ่ในราคาป้ายละ 700 บาท 

3.4 การกรอกข้อมูลค่าเทอมของนิสิตกองทุนกู้ยมื 
นายอดิศร สืบเน่ือง เร่ืองการประชุมนิสตกองทุน วนัท่ี 28 – 29 มีนาคม 2555 ท่ีผา่นมา วา่เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย มีนิสิตท่ีมาประชุม ประมาณ 3,000 คน ส่วนการกรอกขอ้มูลค่าเทอมของนิสิตกองทุนฯ นั้น จะตอ้งใชว้ิธีเดิมควบคู่ไปกบั
วิธีใหม่โดยประสานงานกบักองคลงัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส่วนการทาํสญัญารอบถดัไปจะตอ้งเรียกนิสิตข้ึนมาในช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคม 2555 

3.5 การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยั 
นายสุนทร สืบเน่ืองเร่ืองการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั โดยมีการปรับกาํหนดเดินทางวนัท่ี 28 เมษายน 2555 ใน

ตอนเชา้ ส่วนการเดินทางกลบัยงัไม่แน่นอน เน่ืองจากยงัมีกีฬาบางประเภทตอ้งทาํการแข่งขนัอยู ่พาหนะในการเดินทางไดติ้ดต่อ
แลว้เป็นรถตูข้องมหาวิทยาลยัและรถบสั ซ่ึงจะตอ้งขอยมืตวัพนกังานขบัรถจากทางคณะมาเป็นผูข้บัให ้ประธานฯ แจง้เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัการเดินทางไป โดยจะตามไปพร้อมกบัท่านรองอธิการบดี และจะเดินทางกลบัก่อนเน่ืองจากติดราชการ 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การนํารถยนต์ราชการเข้าศูนย์ซ่อมบาํรุง 

อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การนาํรถยนตใ์ชใ้นราชการเขา้ศูนยซ่์อมบาํรุงเก่ียวกบัแอร์ภายใน โดยใชง้บประมาณ 
8,000 บาท และยงัอยูใ่นช่วงของการรออะไหล่ ส่วนการใชร้ถนั้นขอใหล้งเลขไมลทุ์กคร้ังท่ีใชด้ว้ย  

5.2 การแข่งขนักฬีาบุคลากร 
นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การประชุมการแข่งขนักีฬาบุคลากร โดยท่ีพกัอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

5.3 การประชุมการใช้งาน E - document 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การประชุม E – document วนัท่ี 2 เมษายน 2555 ณ อาคาร 10 ชั้น 5 ซ่ึงผูอ้าํนวยการสาํนกั

ฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสุนทรช่วยดูแลเร่ืองการส่งเอกสารไปก่อนจนกวา่จะมีผูม้ารับผดิชอบโดยตรง 
5.4 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรมนอกสถานที่ 

นางสาวช่ืนชีวิน แจ้งเร่ือง การส่งหนังสือแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนอก
สถานท่ีไปแลว้ ซ่ึงดาํเนินการไป 2 วิธี คือ หนงัสือถึงตวับุคคล และทางสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

5.5 การปรับตารางปฏิทินกจิกรรม 
นายวิเชียร แจง้เร่ืองก การขอปรับปฏิทินกิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมรับขวญันิสิใหม่ เป็นวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2555 

และวนัไหวค้รู เป็นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 



เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


