
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่11/2555 

วนัจันทร์ที่ 24  กนัยายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั,  นางสาว
อญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่าท่ี
ร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  10.15 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การประชุม 4 สภา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุม 4 สภา ในวนัอาทิตยท่ี์ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยให้

นายกรภทัร์จดัเตรียมภาพกิจกรรมเด่น จาํนวน 2 ภาพใหก้บัอาจารยธี์รถวลัย ์ซ่ึงไดค้ดัภาพกิจกรรมรับนอ้งกบัภาพโครงการอบรมผูน้าํ
นิสิต ส่วนเน้ือหาการบรรยายภาพประธานฯ จะเป็นผูเ้ขียนให ้

1.2 การจดัซ้ือรถยนต์ประจาํสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัซ้ือรถยนตป์ระจาํสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษาเพ่ือใชส้ําหรับงานกิจกรรม โดยประธานฯ 

และรองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดส้รุปรถยนตท่ี์จะจดัซ้ือโดยจดัซ้ือเป็นรถกระบะ และมอบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิ และนายฐิติวจัน์
ดูแล ซ่ึงเป็นรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ โดยดูจากความเหมาะสมของอะไหล่และศูนยบ์ริการ 

1.3 การการเดนิทางไปราชการของผู้อาํนวยการสํานักฯ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการของผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ โดยจะเดินทางในวนัท่ี 1 – 3 ตุลาคม 2555 

ซ่ึงมอบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัยเ์ป็นประธานในการประชุม วนัจนัทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2555  
1.4 การแจ้งปฏิทินการดาํเนินงาน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง ปฏิทินการดาํเนินงานประจาํสปัดาห์ ดงัน้ี 
 -  วนัท่ี 26 กนัยายน 2555 งานเกษียณคณะวิทยาศาสตร์ฯ  อาคาร 9 ชั้น 8 
    งานเกษียณคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 27 
 -  วนัท่ี 27 กนัยายน 2555 ประชุมการสรรหาอธิการบดี เวลา 11.00 น. อาคาร 100 ปี ชั้น 15 
    นาํนิสิตเขา้รับทุนการศึกษา 
 -  วนัท่ี 28 กนัยายน 2555 งานเกษียณของมหาวิทยาลยัฯ อาคาร 1 ชั้น 1  
 -  วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ประชุมสาํนกัฯ อาจารยสุ์รศกัด์ิเป็นประธาน 
 -  วนัท่ี 5 ตุลาคม 2555 การตรวจร้านจาํหน่ายสุรารอบมหาวิทยาลยั เวลา 17.00 – 19.10 น. โดย

มอบหมายให้นายวิเชียรดูแลเร่ืองอาหาร และมอบหมายให้อาจารยธี์รถวลัย ์และตวัแทนนิสิตมหาวิทยาลยัฯ ละ 1 คนรายงานความ
คืบหน้าในการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัฯท่ีผ่านมา และมอบหมายให้นายวิเชียรและว่าท่ีร้อยโทบญัญติัติดป้ายประชาสัมพนัธ์
บริเวณอาคาร 1 ดว้ย   
 1.5  การได้รับรางวลัของผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดลิกสัมพนัธ์ 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์ ไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกเขา้รางวลั “หม่อมงามจิตต ์ บุร
ฉตัร” รางวลัสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจาํปี พ.ศ. 2555 ประเภทอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาผูท้รงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการ



พฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพนัธ์ เวลา 
10.30 น.  

1.6 การเป็นเจ้าภาพในวนัเอดส์โลก 
ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯ ไดรั้บใหเ้ป็นเจา้ภาพในงานวนัเอดส์โลก ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน – วนัท่ี 

1 ธนัวาคม 2555 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม่ม ี
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การจดัทําและส่งงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2556 

นางสาวนทัธี  แจง้เร่ือง การดาํเนินการจดัทาํและจดัส่งงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณใหก้บักองแผนงานเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ และอีกประมาณ 2 สปัดาห์ จะตอ้งส่งเอกสารการเขียนแผนงบประมาณฉบบัสมบูรณ์อีกคร้ัง 

5.2 การได้รับเงนิสนับสนุนการจดักฬีาภายใน 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  แจง้เร่ือง การไดรั้บการสนบัสนุนงานกีฬาภายในจากบริษทัภายใน จาํนวน 3 ราย คือ ร้านปรวีร์ 

จาํนวน 1,000 บาท, ร้านถ่ายเอกสารอาคาร 27 จาํนวน 3,000 บาท และร้านตดัเส้ือกีฬา จาํนวน 10,000 บาท โยใหน้าํเงินดงักล่าวเขา้
บญัชีสวสัดิการสาํนกัฯ 
 5.3  การประสานงานเร่ืองการทะเลาะวิวาทของนิสิต 
  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  แจง้เร่ือง การทะเลาะและมีเหตุตบกนัระหว่างนิสิต โดยนิสิตทั้งสองฝ่ายไดเ้จรจาและยุติเหตุ
ดงักล่าวกนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่อาจารยย์งัไม่ทาํการปลดลอ็คเกรดใหก้บันิสิตซ่ึงดจะตอ้งพดูคุยกบัอาจารยด์ว้ย 

5.3 การทดสอบระบบกิจกรรมของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
อาจารยธี์รถวลยั ์ แจง้เร่ือง การทดสอบระบบงานกิจกรรมของสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยจะตอ้งทาํการ

ตรวจรายงานพร้อมลงนามระบบ MIS ตามระบบท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง ซ่ึงขอให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลระบบลงนามใน
คร้ังน้ีดว้ย 

5.4 การร่วมกนับริจาคกล่องนม ส่ิงของ เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้าท่วม 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  แจง้เร่ือง ชมรมอาสายวุกาชาด ร่วมกบั สาํนกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน 

คณาจารย  ์บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ร่วมบริจาคส่ิงของ เวชภณัฑ์ ยารักษาโรค แล่องนม และเงินเพ่ือสมทบทุนช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยันํ้าท่วม โดยสามารถบริจาคไดท่ี้ศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


