
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 41/2554 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 10  พฤษภาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  
พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นาย
ขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค 
ไม่มาประชุม 
  - 
เร่ิมประชุมเวลา  09.50 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเดนิทางไปราชการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ณ บา้น      

พิชยารีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย  ระหวา่งวนัท่ี 11 – 14 พฤษภาคม 2555 โดยรถออกเวลา 21.00 น. จดัแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1.  นางสาวช่ืนชีวิน     รับผดิชอบเร่ืองงานเอกสารและภาพรวมของโครงการ 
2. นายวิเชียร    รับผดิชอบเร่ืองการจดัสถานท่ี และประสานงานส่วนต่าง ๆ  
3. นายสุนทร,นายอดิศร,นายบญัญติํ  รับผดิชอบเร่ืองการถ่ายภาพและวีดีโอ 
4. อาจารยธี์รถวลัย,์อาจารยสุ์รศกัด์ิ  รับผดิชอบเร่ืองรักษาการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 

1.2 การสมคัรสอบพนักงานมหาวทิยาลยั งบประมาณแผ่นดนิ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสมคัรสอบพนกังานมหาวิทยาลยั งบประมาณแผน่ดิน โดยใหบุ้คลากรภายในสาํนกัฯ ส่ง

เอกสารการสมคัรใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด   
1.3 การนําเสนอสีของชุดสูท 

ประธานฯ แจ้งเร่ือง มอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินประสานงานกับรองอธิการบดี ในเร่ืองของสีชุดสูทถ้า
ตดัสินใจเรียบร้อยแลว้ใหน้ดักบัร้านมาวดัตวัและสัง่ตดัได ้
 1.4   การร้ือถอนอาคารเกษตร 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การร้ือถอนอาคารเกษตร เพ่ือสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ ไดเ้ร่ิมทาํการร้ือถอนเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ ส่วนอาคารดนตรีนั้นทางสาขาวิชาไดท้าํการยา้ยอุปกรณ์การเรียนการสอนขั้นอาคาร 27 ดว้ยเช่นเดียวกนั 

1.5 การทําหนังสือร้องเรียนเพือ่ขอความเป็นธรรม 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การทาํหนังสือร้องเรียนเพ่ือขอความเป็นธรรมเก่ียวกับเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จาก

คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั  
1.6  การตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักกจิการนิสิตนักศึกษา ประจาํปีพ.ศ. 2554 

ประธานฯ แจง้เร่ือง สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาจะตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีพ.ศ.2554 ใน
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 ซ่ึงสาํนกัฯ จะทาํคู่มือการประเมินตนเอง ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 โดยผูท่ี้ดูแลในแต่ละองคป์ระกอบนั้น
จะตอ้งทาํการเขียนการประเมินดว้ยตนเองและอาจารยส์ายณั จะเป็นผูต้รวจสอบและใหค้าํปรึกษาประกอบการทาํไปพร้อมกนัดว้ย 

1.7 การจดัอบรมพฒันาบุคลากรของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัอบรมพฒันาบุคลากรของสํานกัฯ โดยจะเชิญพกันกัเทศน์มาเป็นวิทยากรในการ

อบรม ซ่ึงอาจจะมีการรวมเอาบุคลากรสาํนกัคอมพิวเตอร์และสาํนกัวิเทศสมัพนัธ์มาร่วมดว้ย 
 



1.8 การเปลีย่นอธิการบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปล่ียนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานคริทร์ใหม่ โดยท่านอธิการบดีคนเก่าไดมี้หนงัสือ

ถึงมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ และฝากฝังใหช่้วยดูแลดว้ย  
1.9 การปรับขึน้เงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลยั/อาจารย์ งบประมาณแผ่นดนิ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การปรับอตัราเงินเดือนสาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยั/อาจารย ์งบประมาณแผน่ดิน ในอตัรา 
15,000 บาท และในกรณีของพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีปรับเงินเดือนแลว้ยงัไม่ถึงนั้น  มหาวิทยาลยัฯ อาจจะเพ่ิมให้ในส่วนของเงิน
พิเศษกไ็ด ้

1.10 การจดัทําแผน ประจาํปี 2556 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายให้นางสาวนทัธีประสานงานกบัอาจารยสุ์รศกัด์ิ เคร่ืองการจดัทาํแผน ในปี 

2556 ดว้ย 
 1.11 ภาพประชาสัมพนัธ์ประตูหน้าลฟิต์ 
  ประธานฯ  แจ้งเ ร่ือง   ขอขอบคุณนิสิตองค์การบริหารนิสิตท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีและย ังเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์เคร่ืองแต่งกายใหก้บันิสิตใหม่อีกดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 40/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การลาออกของนางสาวณฐัวรรณ์ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การลาออกของนางสาวณฐัวรรณ์  ซ่ึงจะมอบหมายงานในส่วนของนางสาวณัฐวรรณ์ใหก้บั
บุคลากรในสํานกัฯ ดาํเนินงานต่อไปก่อน เพ่ือรอบุคลากรใหม่เขา้มาดาํเนินงานต่อ โดยมอบหมายให้นายวิเชียรและนางสาวนทัธี 
ช่วยดูเร่ืองการรับหนังสือเขา้-ออก เร่ืองทุนการศึกษาเน่ืองจากยงัไม่มีเร่ืองเร่งด่วน ส่วนเร่ืองเงินสวสัดิการนั้น ไดเ้คลียร์ให้กบั
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

5.2 การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัทั่วประเทศ คร้ังที่ 39 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การนาํนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 39  โดยนกักีฬาได้

เขา้รอบชิงเหรียญทองแดงหลายประเภทกีฬาแต่ไม่สามารถผ่านเขา้สู่รอบถดัไปไดเ้น่ืองจากแข่งขนักบันกักีฬาท่ีมีความสามารถสูง
กวา่ ส่วนบรรยากาศโดยทัว่ไปดี  

5.3 การนําระบบกองทุนกู้ยมืฯ ลงในระบบ ERP  
นายอดิศร  แจง้เร่ือง  ไดป้ระสานงานกบังานคลงัและบริษทั วิชัน่เน็ต เร่ืองการนาํระบบกองทุนกูย้ืมเขา้สู่ระบบ 

ERP โดยของธนาคารกรุงไทยไดเ้คลียร์เอกสารเสร็จเรียบร้อยแลว้ เหลือเพียงธนาคารอิสลาม ซ่ึงจะตอ้งประสานกบัทางบริษทัฯ อีก
คร้ัง เม่ือมาจดัทาํระบบให้กบัสํานกัฯ ส่วนเร่ืองขอดงกองทุน กรอ. นั้น ยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากยงัไม่มีหนงัสือเชิญประชุม
มายงัมหาวิทยาลยั ซ่ึงอาจจะส่งผลใหเ้งินทุนกูย้มืฯ สาํหรับนิสิตล่าชา้กวา่เดิมเลก็นอ้ย 

 



5.4  การแข่งขนักฬีาเปตอง ของนักกฬีามหาวทิยาลยั 
นายขวญัชยั แจง้เร่ือง ไดไ้ปควบคุมดูแลนกักีฬาในการแข่งขนักีฬาเปตอง พบว่า ช่วงระหว่างรอการแข่งขนั ไดมี้

การแข่งขนัเปตองมาราธอน โปร ซ่ึงนกักีฬาของบา้นสมเดจ็ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัดว้ย 
5.5 การจดัพมิพ์สมุดกจิกรรมนิสิต ประจาํปีการศึกษา 2555 

นางสาวนัทธี  แจง้เร่ือง  การจดัจา้งพิมพส์มุดกิจกรรมนิสิต ประจาํปีการศึกษา 2555 ซ่ึงจะจดัพิมพ ์จาํนวน 
10,000 เล่ม ๆ ละ 14 บาท (รวมปกพลาสติก) เป็นเงินทั้งส้ิน 149,800 บาท  

5.6 การย้ายศูนย์เวชศึกษาป้องกนั 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การยา้ยห้องทาํงานศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั ลงมาประจาํอยูท่ี่สาํนกักิจการนิสตนกัศึกษา ชั้น 

2M ในส่วนของเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้กบ็รวบรวมและนาํลงมาวางหนา้หอ้งว่างถดัจากหอ้งฟิตเนส ก่อนวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2555 น้ี และตูท่ี้ยงัไม่สามารถยา้ยไดใ้หว้างไวก่้อน เพ่ือจะปรับปรุงหอ้งดงักล่าวเป็นหอ้งาสาํหรับบริการนิสิตนกัศึกษา คณาจารยแ์ละ
บุคลากร ท่ีมาออกกาํลงักาย จึงอยากใหย้า้ยใหเ้สร็จส้ินก่อนการเปิดภาคเรียน 

5.7 การประชุมกบั สสส. เกีย่วกบักจิกรรมปลอดเหล้า 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การไปร่วมประชุมกบั สสส. เก่ียวกบักิจกรรมปลอดเหลา้ ซ่ึงในปีน้ี สสส. ไดมุ่้งเนน้

ใหกิ้จกรรมทุกกิจกรรมปลอดเหลา้ 100% ดว้ย 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


