
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่  8 / 2554 

ในวนัจันทร์ที ่1  สิงหาคม 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, นายสายณั พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ์, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ,
นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์  นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู, นาย
สุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวเิชียร  ทุวลิา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง   
เร่ิมประชุม 10.40 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  ผลการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาสํานักกจิการนิสิตนักสึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ผลคะแนนการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกั
กิจการนิสิตนักศึกษา โดยมีผลคะแนนท่ี 3.25 อยู่ในระดบัพอใช ้โดยคณะกรรมการไดมี้ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้
สํานักปรับปรุงในการตรวจประกนัคุณภาพคร้ังหน้า ซ่ึงผศ.ดร.จันทร์วิภา ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าบุคลากรภายใน
สาํนกัฯ จะตอ้งมีแผนงานท่ีวางไวส้าํหรับงานประกนั และในองคป์ระกอบบางตวัท่ีไม่ไดค้ะแนน คือ บริการวิชาการ
ใหต้ดัออกและใหน้าํองคป์ระกอบทางดา้นศิลปวฒันธรรมเขา้มาแทน 
 1.2  เส้ือกฬีา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ สอบถามอาจารยสุ์รศกัด์ิเก่ียวกบัเส้ือกีฬาของนิสิต โดยอาจารย์สุรศักดิ์
ช้ีแจงในท่ีประชุมดงัน้ี  
  - เส้ือรอบท่ี 2 ส่งท่ี  6,287 ตวั รวมกบัรอบแรก 888 ตวั เป็น เหลือรอบท่ี 3 ส่งวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2554 จาํนวน 3,825 ตวั รวมทั้งส้ิน 11,000 ตวั ชาํระเงินแลว้ 2 รอบ รวม 1,038,400 บาท คงเหลือ 259,600 บาท รวม 
1,298,000 บาท  และไดม้อบหมายให้นายวิเชียรเป็นผูรั้บผิดชอบในการแจกเส้ือ ซ่ึงอาจารย์สุรศักดิ์ไดท้าํสถิติไว้
สาํหรับการสั่งทาํเส้ือในปีการศึกษาถดัไปดว้ย 
 1.3  บัตรนักศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง  ธนาคารไดท้าํการแจกบตัรนักศึกษาในรอบท่ี 2  โดยนักศึกษา
สามารถรับได ้ณ อาคาร 1 ชั้น 1  

1.4  การประชุมเร่ือง “ร้านจําหน่ายสุรา” 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ความคืบหนา้ในการเขา้ร่วมประชุมกบัสาํนกังานเขต สถานีตาํรวจ 
และผูป้ระกอบการร้านคา้ โดยห้ามขายเหลา้ให้กบันิสิตท่ีแต่งกายชุดนิสิต  ห้ามสูบบุหร่ีในร้านอาหาร และทาํการ
ปิดบงัทศันียภาพภายนอกให้มิดชิด ผศ.ดร.จันทร์วิภา เสริมเร่ืองการจดัทาํป้ายไวนิลบริเวณสถานท่ีสูบบุหร่ีของ
นิสิต โดยใหรี้บดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุด 

1.5  กจิกรรมถวายความอาลยัสมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวด ี
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง กิจกรรมถวายความอาลยัสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี ในวนัท่ี 4  สิงหาคม  2554 ณ ลานพระบรมรูปสมเดจ็เจา้เพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
(ช่วง  บุนนาค) โดยเคร่ืองแต่งกายขอเป็นชุดสูทของหน่วยงาน 
 
 



1.6 การเซ็นต์สัญญากองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษาฯ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สอบถามเร่ือง การเซ็นสัญญากูย้ืมฯ สําหรับนิสิตกูใ้หม่และกูเ้ก่า โดยนาย
อดศิรแจง้วา่จะทาํการเซ็นสัญญากูย้มืในวนัท่ี 2 – 7 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. ผศ.ดร.จันทร์วิภา 
เสนอวา่ ควรมีคิวนดัสัมภาษณ์เป็นเวลาดีหรือไม่  

1.7   การประกวดฑูตกจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง จากการประกวดทูตกิจกรรมโดยจะนาํนิสิตท่ีไดต้าํแหน่ง          
ฑูตกิจกรรม จาํนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีประเทศลาวและเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงจะมีตวัแทนขององคก์าร
บริหารนิสิตและสโมสรนิสิตร่วมเดินทางไปในคร้ังน้ีดว้ย  
 1.8   กจิกรรมชมรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง กิจกรรมเปิดโลกชมรมผา่นไปดว้ยความเรียบร้อยและยงัไม่ไดมี้
การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษาชมราม โดยจะทาํการนดัวนักบัผศ.ดร.จนัทร์วิภาอีกคร้ังเพ่ือนดัประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรม ซ่ึงในปีน้ีนิสิตไดท้าํการปรับอตัราค่าดาํเนินการข้ึนจาก 40 บาท เป็น 50 บาท โดยมอบหมายให้นายวิเชียร
ตรวจสอบวา่จาํนวนเงิน 20 บาทท่ีทางส่วนกลางเป็นคนดูแลไดมี้การดูแลชมรมอยา่งไร 

1.9   การอบรมผู้นํานิสิตรุ่นที ่ 19 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง  การอบรมผูน้าํนิสิตรุ่นท่ี 19/2554 ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในวนัท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2554 โดยอาจารย์สุรศักดิ์ไดเ้สนอใหรี้บทาํการสัมภาษณ์เน่ืองจาก
จะไม่ทนัเวลา 
 1.10 การประชุมหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  การเล่ือนวนัแจกหนงัสือเชิญผูป้ระกอบการหอพกัเป็นวนัจนัทร์ท่ี 
8 สิงหาคม 2554  
 1.11 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
  ผูอ้าํนวยการสํานัก แจ้งเร่ือง กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวนัแม่ จะจดัข้ึนในวนัท่ี 9  
สิงหาคม 2554 ตั้ งแต่เวลา 12.00 น. – 16.30 น. และจะทาํการมอบรางวลัในวนัท่ี 10  สิงหาคม  2554 ในพิธี
เทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ 
 1.12 เส้ืออาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกั สอบถาม นายอดิศรเร่ืองเส้ือสาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมโดยนายอดิศร
แจง้วา่ไดด้าํเนินการสั่งทาํเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และจะไดเ้ส้ือในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2554 
 1.13 ผลรวมการประเมนิความพงึพอใจของนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกั ไดม้อบหมายใหน้ายสุนทรทาํบนัทึกช้ีแจงท่านอธิการบดีสาํหรับผลรวมของ
การกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตในวนัปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาํปี 2554 
 1.14 การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานกั แจง้เร่ือง การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 ณ 
หอ้งประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 6 ชั้น 14 โดยมอบหมายใหบุ้คลากรแต่รับผดิชอบงานดงัน้ี 
  -  การเตรียมหอ้งประชุม มอบหมายใหน้ายอดิศร นายสุนทร และนายขวญัชยัเป็นผูดู้แล 
  -  อาหารวา่ง  มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิและนางสาวณฐัวรรณ์เป็นผูดู้แล 
  -  บนัทึกการประชุม มอหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิเป็นผูดู้แล 
  -  จดัเอกสารเขา้ท่ีประชุม มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิและนางสาวนทัธีเป็นผูดู้แล 
  พร้อมแจกเส้ือใหส้าํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมในวนัดงักล่าวดว้ย  
  
 



1.15 การประชุมแก้ไขธรรมนูญนักศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกั แจง้เร่ือง การนดัประชุมแกไ้ขธรรมนูญนกัศึกษา โดยมีการนดัหมายในวนัท่ี 
18 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ซ่ึงมอบหมายใหน้ายสุนทรเตรียมธรรมนูญนกัศึกษา ประกาศการเงินทั้งหมด และ
คาํสั่งเขา้ท่ีประชุม และมอบหมายอาจารย์สุรศักดิ์ในการจดัเตรียมธรรมนูญกีฬา ประกาศการเงิน เขา้ร่วมทาํการ
พิจารณาแกไ้ขพร้อมกนัในคราวน้ีดว้ย 
 1.16 กฬีาภายใน 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกั แจง้เร่ือง การนดัหมายกบัผศ.ดร.จนัทร์วิภา เร่ือง การจดักิจกรรมกีฬาภายใน
อีกคร้ังในเร่ืองของค่าสถานท่ีในการจดักิจกรรม  ค่าเช่ารถ โดยมีผูท่ี้จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคือ ผศ.ดร.จนัทร์วิภา, 
อาจารยส์ายณั, อาจารยสุ์รศกัด์ิ, นายสุนทร, นายอดิศร, นายวเิชียร  
 1.17 คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
  ผูอ้าํนวยการสํานัก แจง้เร่ือง การส่งรายช่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั โดยได้
มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินส่งรายช่ือคุณสมบติั  ปรีชาชาญพานิช และคุณจกัรนิศิต  พานิชสวสัด์ิ เขา้ร่วมคดัเลือก
เป็นคณะกรรมการดงักล่าว 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่7/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแก้ไข 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่ม ี
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  โครงการบริการวชิาการ 
  นายวเิชียร แจง้เร่ือง  การบริการวชิาการไดด้าํเนินการครบตามวตัถุประสงคเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 5.2  เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง ปัญหาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซ่ึงมีปัญหาไม่สามารถใชง้านไดโ้ดย
จะรีบทาํการแกไ้ขระบบใหเ้ร็วท่ีสุด 
 5.3  การจัดทาํโครงการบริการวชิาการ 
  วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การจดัทาํโครงการบริการวชิาการร่วมกบัวดักลัยาณ์ไดเ้สร็จส้ินแลว้ 
และในวนัอาทิตยท่ี์ 31 กรกฎาคม 2554 ไดร่้วมจดักิจกรรมกบัชุมชนวดัมอญ ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่นกิจกรรมกีฬา 
และกิจกรรมวาดภาพตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 5.4 การจัดเตรียมเอกสารการเซ็นสัญญา 
  นายขวญัชัย แจง้เร่ือง การช่วยเตรียมเอกสารในการเซ็นสัญญากองทุนกูย้ืมฯ และการติดต่อ
สอบถามเร่ืองกิจกรรมเครือข่ายฯ คร้ังต่อไป จะมีการประชุมในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2554  
 5.5 การสัมภาษณ์กองทุนให้เปล่า 
  นางสาวณัฐวรรณ์ แจง้เร่ือง การสัมภาษณ์กองทุนให้เปล่าเรียบร้อยแลว้ โยนิสิตท่ีไม่มาทาํการ
สัมภาษณ์ 10 ราย ส่วนเอกสารในการเชิญประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษาไดด้าํเนินการจดัส่งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2554 
 5.6 การรับผลการตรวจสุขภาพ 
  นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การรับผลการตรวจสุขภาพในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 ท่ีผา่นมาเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และไดจ้ดัทาํแผน่พบัการใหบ้ริการต่าง ทๆ ของงานอนามยัแจกดว้ย 



 5.7 ประกนัคุณภาพการศึกษา 
  นางสาวช่ืนชีวิน แจ้งเร่ือง การขอขอบคุณทุกคนท่ีช่วยเหลือในการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาคร้ังน้ี โดยยงัมีบางตวับ่งช้ีท่ีจะตอ้งทาํการแกไ้ขคือ ขอ้มูลของแผนการ
พฒันาบุคลากรภายในสํานกัฯ แต่ละบุคคล และแผนการบริหารจดัการภายในฯ ส่วนเร่ืองท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูคื่อ
การตามเอกสารการจ่ายเงินของนิสิตพิการและนิสิต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 5.8 การจัดหารถตู้ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
  ผศ.ดร.จันทร์วิภา แจ้งเร่ือง การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลัย โดยท่าน
อธิการบดีไดเ้สนอให้ทางสํานักฯ จัดหารถตูเ้พ่ือใช้ในงานราชการ ซ่ึงผศ.ดร.จันทร์วิภา ไดใ้ห้บุคลากรภายใน    
สาํนกัฯ หาขอ้ดีและขอ้เสียของการมีรถตู ้และลองเปรียบเทียบระหวา่งการเช่าเฉพาะงานวา่ทางไหนจะคุม้ค่ากวา่กนั 
 5.9 แจ้งกาํหนดการเดนิทาง 
  ผศ.ดร.จนัทร์วภิา ไดแ้จง้กาํหนดการเดินทางไปต่างประเทศ โดยในวนัท่ี 28 – 30 สิงหาคม 2554 
จะเดินทางไปประเทศสิงค์โป และประมาณปลายเดือน กันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2554 จะเดินทางไป               
ประเทศญ่ีปุ่น และประมาณเดือนตุลาคม 2554 จะเดินทางไปประเทศภฏูาน 

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 12.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 
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