
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่ 5 / 2554 

ในวนัองัคารที่ 5  กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ์, นายธีรถวลัย  ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบัว, 
นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์  นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  
เนียมแกว้, นายวเิชียร  ทุวลิา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสัมพนัธ์, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุม 14.00 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  การเดนิทางไปแห่เทยีนจํานําพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การนาํนิสิตนกัศึกษาเดินทางไปแห่เทียนจาํนาํพรรษา ณ วดัศรีสุ
ริยวงศาราม จ.ราชบุรี ในวนัอาทิตยท่ี์ 10 กรกฎาคม 2554 โดยมอบหมายใหน้างสาวณัฐวรรณ์ จดัทาํการ์ดเชิญร่วม
ทาํบุญและเชิญร่วมงาน พร้อมระบุวนัในการนาํส่งเงินสําหรับทาํบุญ  และมอบหมายให้นางสาวนัทธี จัดทาํ
หนงัสือความความอนุเคราะห์ตาํรวจภูธรราชบุรีในการดูแลเส้นทางในการเคล่ือนขบวนแห่เทียนจาํนาํพรรษาใน
วนัดงักล่าวดว้ย 
 1.2  การจัดพมิพ์หนังสือกจิการบ้านสมเดจ็ ปีการศึกษา 2553 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัพิมพห์นงัสือกิจการบา้นสมเด็จ ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงจะ
แจกให้ท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยัในวนัศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2554 โดยมอบหมายใหน้างสาว
นัทธี จัดทําหนังสือถึงหน่วยงานหลักทั้ ง 14 หน่วยงานในการมอบหนังสือกิจการบ้านสมเด็จ เพ่ือนําไป
ประกอบการตรวจประกนัคุณภาพระดบัคณะและระดบัสาขาวชิา 
 1.3  การประชุมเครือข่ายหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  ในวนัองัคารท่ี 5 กรกฎาคม 2554 ไดเ้ดินทางไปประชุมกบันาย
วิเชียรเร่ืองเครือข่ายหอพกั ซ่ึงผ่านไปเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีมหาวิทยาลยัท่ีเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึน คือ มหาวิทยาลยั
สยาม และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (บางมด)  

1.4  การขอความอนุเคราะห์บุคลากรวทิยาเขตสระยายโสม 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การขอความอนุเคราะห์บุคลากรสาํหรับวิทยาเขตสระยายโสม 
เพ่ือทาํการประสานงานระหวา่งวิทยาเขตและมหาวิทยาลยั โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดข้ออนุญาตนาํเขา้ท่ีประชุม
ผูบ้ริหารสาํนกัฯ ก่อนแลว้จะนาํแจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาอีกคร้ังหน่ึง 
 1.5  การทาํไวนิลประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง มอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์เป็นผูดู้แลเร่ืองการทาํป้ายไวนิล
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม โดยใชภ้าพกิจกรรมจากงานรับขวญันิสิตใหม่เป็นภาพกิจกรรมหลกั  
 1.6  การทาํเร่ืองขอยกเว้นค่าเล่าเรียน 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดท้าํเร่ืองขอยกเวน้ค่า
เล่าเรียนใหก้บันิสิต โดยใชเ้งินเกบ็จากงานราตรีบณัฑิต 
  



1.7  การตรวจสุขภาพคณาจารย์และบุคลากร 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การตรวจสุขภาพของคณาจารยแ์ละบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั 
ในวนัองัคารท่ี 5 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงการตรวจสุขภาพดงักล่าวนางสาวอญัชลไีดแ้จง้วา่ผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 1.8  โครงการแผนแม่บทตามโครงการพระราชดาํริ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การท่ีผศ.ดร.จันทร์วภิา ไดรั้บโครงการแผนแม่บทตามโครงการ
พระราชดาํริในกิจกรรม การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช โดยไดม้อบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ทาํโครงการ และส่งในวนัศุกร์ท่ี  8  กรกฎาคม  2554 
 1.9  การตรวจประกนัสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ได้แจ้งเร่ืองการตรวจประกันคุณภาพภายในของสํานักกิจการนิสิต
นกัศึกษาในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่4/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข 
 1.4  การเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐแลนด์ เป็น 1.4  การเดินทางไปเผยแพร่
วฒันธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  จากข้อ 1.1 การลงข่าวหนังสือพมิพ์ข่าวสด “กจิกรรมรับน้องปลอดเหล้า” 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง มอบหมายใหอ้าจารย์ธีรถวลัย์เป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองการทาํไวนิล 
โดยสามารถเปล่ียนช่ือหรือหวัขอ้ไดต้ามความเหมาะสม 
 3.2  จากข้อ 1.2 โครงการส่งน้องกลบับ้าน 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดส้อบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการส่งนอ้งกลบับา้นในวนั
เลือกตั้ง โดยผูค้วบคุมรถแต่ละสายไดท้าํการช้ีแจง ดงัน้ี 
  -  สายเหนือ  นายสุนทร แจง้วา่  การเดินทางไม่มีปัญหา ส่งนิสิตดว้ยความเรียบร้อย  
  -  สายใต ้  นายอดิศร  แจ้งว่า  มีปัญหาเร่ืองการต่อรถเน่ืองจากหัวหินไม่ได้เป็น
ศูนยก์ลางของสถานีขนส่ง โดยในปีถดัไปควรจะจดัให้ไปส่งท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ
สถานีขนส่งของรถท่ีจะไปทุกจงัหวดัของทางภาคใต ้
  -  สายตะวนัออก นางสาวนัทธี  แจ้งว่า  การเดินทางมีปัญหาเร่ืองฝนท่ีตกตลอดเส้นทาง 
ส่วนเร่ืองการส่งนิสิตท่ีขนส่งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  -  สายตะวนัออกเฉียงเหนือ  นางสาวณัฐวรรณ์  แจง้วา่  มีปัญหาเร่ืองรถเคร่ืองปรับอากาศเสีย
ทาํใหเ้สียเวลาในการเปล่ียนรถไปบา้ง แต่ส่งนิสิตดว้ยความเรียบร้อย   
 3.3  จากข้อ 3.1 การจัดกจิกรรมรับขวญันิสิตใหม่ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้วา่  ยงัมีบางสาขาวิชาท่ียงัทาํการรับขวญันิสิตใหม่ ซ่ึงมหาวิทยาลยัได้
งดกิจกรรมดงักล่าวไปเรียบร้อยแลว้เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมใหญ่ของมหาวทิยาลยัในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2554  

3.4  จากข้อ 3.2  การสัมภาษณ์กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดม้อบให้นายอดิศร แจง้เร่ือง การสัมภาษณ์กองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา 
โดยนายอดิศรแจง้ว่าจาํนวนนิสิตท่ีเขา้รับการสัมภาษณ์ทั้งหมด แบ่งเป็น ผูกู้ร้ายใหม่ จาํนวน 1,260 ราย และผูกู้ ้
ต่อเน่ืองยา้ยสถานศึกษา จาํนวน 2,346 ราย ซ่ึงมาสัมภาษณ์แลว้ จาํนวน 3116 ราย และยงัไม่ไดม้าสัมภาษณ์ 
จาํนวน 490 ราย รวมทั้งส้ิน 3,606 ราย ซ่ึงจะประกาศรายช่ือนิสิตในวนัศุกร์ท่ี  8  กรกฎาคม  2554 
  



 
3.5  จากข้อ 3.5  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ไดม้อบให้นายสุนทร แจ้งเร่ือง การติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
คณาจารยแ์ละบุคลากรโดยนายสุนทร แจง้ว่า ไดท้าํการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับคณาจารยแ์ละบุคลากร
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เหลือเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของนางสาวนัทธี และนายวิเชียรท่ียงัมิไดติ้ดตั้งเน่ืองจากยงั
เคลียร์ขอ้มูลจากเคร่ืองไม่หมด  

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การตรวจข้อมูล MIS รอบสุดท้าย 
  อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การตรวจสอบระบบฐานขอ้มูลของ MIS รอบสุดทา้ย ในวนัพุธท่ี 11 
กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2M โดยขอให้บุคลากรทุกคนเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือทาํการ
ตรวจสอบขอ้มูลวา่มีอะไรตอ้งการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมอีกบา้ง ซ่ึงถา้ทาํการเพิ่มเติมหลงัจากน้ีจะตอ้งทาํหนงัสือขอ
เพ่ิมเติมขอ้มูลและจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํระบบเพ่ิมข้ึน   
 5.2  TRANSCRIP กจิกรรม 
  อาจารยธี์รถวลัย ์ไดส้อบถามเร่ืองการทาํ TRANSCRIP กิจกรรม สาํหรับมอบใหนิ้สิตหลงัการ
จบการศึกษา เพ่ือเป็นหลกัฐานในการแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต ซ่ึงไดน้าํเร่ืองดงักล่าวประชุมกบันิสิต
แลว้เห็นว่าควรทาํเหมือนเดิม คือ ถา้อยู่ในเกณฑ์ของพอใชจ้ะตอ้งทาํการติดต่อขอแกไ้ขถึงจะได ้TRANSCRIP 
กิจกรรม ส่วนกรณี ดี – ดีมาก จะได ้TRANSCRIP กิจกรรม ทนัทีท่ียืน่คาํร้องขอต่อสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
 5.3  การสรุปการรับรายงานตวัของนักศึกษาวชิาทหาร 
  วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การสรุปการรับรายงานตวัของนกัศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งส้ิน 280 
นาย โดยแบ่งเป็นชั้นปี ดงัน้ี 

-  ชั้นปีท่ี 1  ชาย   จาํนวน       1   นาย 
- ชั้นปีท่ี  3  ชาย  จาํนวน   24 นาย 
- ชั้นปีท่ี  3  หญิง จาํนวน     5 นาย 
- ชั้นปีท่ี  4  ชาย  จาํนวน   70 นาย 
- ชั้นปีท่ี  4  หญิง จาํนวน 103 นาย 
- ชั้นปีท่ี  5  ชาย  จาํนวน   39 นาย 
- ชั้นปีท่ี  5  หญิง จาํนวน   38 นาย 

5.4  การเข้าร่วมประชุมกบัชุมชน เร่ืองยาเสพตดิ 
 ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ แจ้งเร่ือง  การเข้าร่วมประชุมกับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เร่ือง           

ยาเสพติด ผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย 
5.5  การตรวจสุขภาพ 
 นางสาวอญัชลี  แจ้งว่า ในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2554 ไดมี้การตรวจสุขภาพคณาจารยแ์ละ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั โดยมีคณาจารยแ์ละบุคลากรเขา้รับการตรวจสุขภาพ ทั้ งส้ิน 130 คน และในวนั
องัคารท่ี  26  กรกฎาคม  2554  นัดพบแพทยแ์ละรับยา ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา  13.00 –     
15.00 น. 

 



 
 
5.6  หนังสือเชิญเข้าร่วมรับการตรวจประกนัคุณภาพภายใน 
 ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน ทาํหนงัสือเชิญผศ.ดร.จนัทร์วิภา, ผศ.

ศศิธร และอาจารยสุ์ภรณ์ เขา้ร่วมรับฟังหารตรวจประกนัคุณภาพภายในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ในวนัท่ี         
26  กรกฎาคม  2554 ดว้ย 

5.7  การตดิต่อขอเข้าบรรยายเร่ืองการผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร ปี 2555 
 ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั ไดส้อบถามผูอ้าํนวยการสํานักและคณะกรรมการในท่ีประชุมเร่ืองการ

ไดรั้บแจง้จากสัสดีกระทรวงกลาโหมในการติดต่อขอเขา้มาบรรยาย เร่ืองการผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารของนิสิต
นกัศึกษาท่ีจะเขา้รับการเกณฑท์หารในปี 2555 น้ี โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดรั้บขอ้มูลเอาไวก่้อน และใหว่้าที่ร้อย
โทบัญญัติ และว่าที่ร้อยตรีปุญญาณัติลองดูช่วงเวลาว่าจะใชช่้วงเวลาไหนในการเขา้มาบรรยายให้นิสิตนกัศึกษา
รับทราบถึงกฎเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ของการเขรั้บการเกณฑท์หาร  

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 14.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 

 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


