
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่13/2555 

วนัจันทร์ที่ 1  ตุลาคม  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,  นายฐิติวจัน ์ ก่ิงแกว้เจริญรัตน ์
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเข้าตรวจเอกสารการเบกิจ่ายประจาํปีของสํานักงานตรวจงานแผ่นดนิ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเขา้ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายประจาํปีของสํานกังานตรวจงานแผ่นดิน โดยสํานกังาน

ตรวจเงินแผน่ดินจะเขา้มาเร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป จนถึง 3 เดือน ซ่ึงมอบหมายใหท้าํการจดัเตรียมเอกสาร
พร้อมรับการตรวจใหเ้รียบร้อย 

1.2 การยืน่เอกสารสิทธ์ิในการเข้าพกัอาคารศรีตลาคาร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การยืน่เอกสารสิทธ์ิในการเขา้พกัอาคารศรีตลาคาร โดยผูท่ี้สนใจใหส่้งเอกสารการขอใชสิ้ทธ์ิใด้

จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2555 น้ี เพ่ือจะนาํเขา้ท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ัง 
1.3 การประชุมคณะกรรมการมหาวทิยาลยั ณ ประเทศกมัพูชา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัแรประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั ณ ประเทศกมัพชูา ในวนัท่ี 21 – 23 
ตุลาคม 2555 

1.4 การช่วยจดัเตรียมงานฉลองมงคลสมรสบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การช่วยจดัเตรียมงานฉลองมงคลสมรสบุคลากรของมหาวิทยาลยั ในวนัท่ี 9  และ วนัท่ี 10 

ตุลาคม 2555 โดยมีนายวิเชียรและทีมงานเป็นผูดู้แล ส่วนผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดรั้บเชิญเป็นพิธีกรภายในวนังาน 
 1.5  การเข้าร่วมประชุม 4 สภา 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯ จะมีการประชุม 4 สภาในวนัอาทิตยท่ี์  14 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ซ่ีง
ประธานฯ ไดข้อนดัคณะกรรมการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาประชุม เวลา 11.00 น. พร้อมใหน้ายวิเชียรดูแลเร่ืองอาหารสาํหรับผูเ้ขา้
ประชุม และในท่ีประชุม 4 สภาให้แจกเอกสารกิจการบา้นสมเด็จฯดว้ย พร้อมกนัน้ีให้จ่ายเบ้ียประชุมสาํหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และ
ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 ตอ้งเดินทางไปเขา้ร่วมพิธีรับรางวลัพระราชทานกบัผศ.ดร.จนัทร์วิภา ณ กรมประชาสัมพนัธ์ การแต่งกาย
ขอใหใ้ส่สูทใหเ้รียบร้อย 

1.6 การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัรอบคดัเลอืก 
นายสุนทร แจง้เร่ือง  การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัรอบคดัเลือกจะมีข้ึนในวนัท่ี 8 – 15 พฤศจิกายน 2555 น้ี ณ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
1.7 การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประกนัคุณภาพปี 2555 

ประธานฯ แจง้เร่ือง  การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประกนัคุณภาพปี 2555 โดยตั้งแต่ตน้เดือน
พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไปจะเป็นการประชุมเก่ียวกบัการจดัทาํประกนัคุณภาพทางการศึกษาของสาํนกัฯ โดยมอบหมายใหน้างสาว
ช่ืนชีวินจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ไวเ้พ่ือนาํมาตรวจสอบและเพ่ือจดัทาํสาํหรับรับการตรวจประกนัฯ ในปี 2555 

 



1.8 การรับ CD การเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การรับมอบ CD การเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรท่ีสั่งจองไวใ้นช่วงงานรับพระราชทาน

ปริญญาบตัรไดรั้บมอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยขอใหท้าํการ Copy ไวท่ี้นายขวญัชยั ,นายสุนทร และนายอดิศร คนละ 1 ชุด 
1.9 การส่งนักศึกษาเรียนร่วมประเทศเพือ่นบ้าน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การส่งนกัศึกษาเรียนร่วมประเทศเพ่ือนบา้นรุ่นแรก จะเร่ิมเดินทางในวนัท่ี 20 – 30 ตุลาคม 
2555 ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีบุคลากรของสาํนกักิจฯ เดินทางไปควบคุม
นิสิตดว้ยคร้ังน้ี คือ นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูและรอบท่ี 2 คือ วนัท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน 2555 

1.10 การจดัทํา MV และการจดัทําเอกสารสรุปกจิกรรมต่าง ๆ  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํ MV และการจดัทาํเอกสารสรุปกิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายใหน้ายฐิติวจัน์เป็น

ผูจ้ดัทาํและรับผดิชอบดูแล พร้อมกนัน้ี นายฐิติวจันไ์ดเ้สนอขอเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับตดัต่อทาํMV งานกิจกรรมต่าง ๆ ของสาํนกั
ฯ โดยเฉพาะ เน่ืองจากปัจจุบนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูไ่ม่สามารถรองรับการทาํงานได ้ประธานฯ ไดม้อบหมายใหฝ่้ายแผนเป็นคน
ดูแลยอดเงินท่ีจะนาํมาจดัซ้ือต่อไป 

1.11 การจดัทําเล่มวจิยังานกจิกรรมของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํเล่มวิจยังานกิจกรรมของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืน

ชีวิน และนายอดิศรลองนาํขอ้มูลกิจกรรมของสาํนกัฯไปศึกษาและทาํวิจยั เพ่ือเป็นการพฒันางานของสาํนกัฯ ไดอี้กทางหน่ึง 
1.12 การแต่งตั้งประธานฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การแต่งตั้งประธานฯ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการคนใหม่  โดยหลงัจากท่ีประธานฯ คนเดิม
ไดเ้กษียณอายรุาชการลง ขณะน้ีไดท้าํการแต่งตั้งประธานฯ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการคนใหม่แลว้ คือ รศ.ศรีมงคล  เทพเรณู เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 12/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การเข้าพบตาํรวจกรณทีะเลาะววิาท 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การเขา้พบตาํรวจกรณีทะเลาะวิวาท เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 ท่ีผา่นมา ผลปรากฏว่าไม่ดีข้ึน 

จึงไดม้อบหมายใหท้างตาํรวจเป็นผูด้าํเนินการแทนมหาวิทยาลยั 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การรอกาํหนดการกองทุนฯ จากกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา สํานักงานใหญ่ 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การรอกาํหนดการกองทุนฯ จากกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา สาํนกังานใหญ่ ของภาคเรียนท่ี 
2/2555 โดยดูจากความเป็นไปได ้ส่วนการเรียกประชุเพ่ือนดัเซนตส์ญัญานั้นจะรอใหเ้ปิดภาคเรียนก่อน 

5.2 การเพิม่อตัราบุคลากรของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธาน แจง้เร่ือง การเพ่ิมอตัราบุคลากรของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา  โดยไดป้ระชุมกบันางสาวช่ืนชีวินใน

ส่วนของการจดัตั้งอตัรา โดยสาํนกัฯจะมีอตัราถึง 22 อตัรา ซ่ึงจะจดัสรรไปตามสายงานต่าง ๆ 
 
 
  



 5.3  การตรวจร้านเหล้าในโครงการ 
  วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การออกตรวจร้านจาํหน่ายสุราบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัฯ จะตรวจในวนัศุกร์ท่ี 5 
ตุลาคม 2555 โดยในวนัท่ีออกตรวจนั้นร้านต่าง ๆ ไดท้าํการปิดร้านทาํใหไ้ม่เห็นถึงบรรยากาศท่ีเป็นความจริง เน่ืองจากเทศกิจไดม้า
ทาํการแจง้เตือนไปก่อนล่วงหนา้แลว้ 

5.3 การประชุมนักกฬีาที่เข้าร่วมแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัรอบคดัเลอืก 
นายสุนทร แจง้เร่ือง  การประชุมนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัรอบคดัเลือก ในวนัพุธท่ี 10 ตุลาคม 

2555 เวลา 17.00 น. ซ่ึงไดเ้ชิญผูอ้าํนวยการสํานักฯ เขา้พูดคุยกบันกักีฬาดว้ย และในวนัศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2555 จะมีการประชุม
ผูจ้ดัการทีมของกีฬาแต่ละประเภทพร้อมจบัฉลากแบ่งสายกีฬา โดยจะขอใหน้ายขวญัชยัเป็นผูข้บัรถไปให ้

5.4 การจดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
นายฐิติวจัน ์แจง้เร่ือง  การจดัซ้ือครุภณัฑย์านพาหนะ โดยไดจ้ดัทาํเอกสารเสร็จส้ินแลว้เป็นท่ีเรียบร้อยเหลือเพียง

นาํส่งงานพสัดุเท่านั้น 
5.5 การเลือ่นการตรวจตดิตามผลสุขภาพรอบ 3 เดอืน 

นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง  การเล่ือนการตรวจติดตามผลสุขภาพรอบ 3 เดือน ออกไปก่อนโดยวนัและเวลาจะแจง้
ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง 

5.6 การทดลองใช้ระบบ MIS  ของงานประกนัอุบตัเิหตุ 
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การทดลองใชร้ะบบ MIS ของงานประกนัอุบติัเหตุในเดือนกนัยายน 2555 ท่ีผา่นมา มี

ความเรียบร้อยดี แต่ยงัมีท่ีติดขดัอยูบ่า้ง ซ่ึงกาํลงัปรับปรุงอยู ่
5.7 การไดรับเงนิปันผลจากร้านสหกรณ์ฯ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การไดรั้บเงินปันผลจากร้านสหกรณ์ ประมาณ 3 หม่ืนกว่าบาท ซ่ึงไดม้อบหมายใหอ้าจารย์
สุรศกัด์ินาํเขา้บญัชีเงินสวสัดิการ  

5.8 การรับค่าครองชีพพร้อมเปิดบญัชี 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 8 ตุลาคม 2555 น้ีจะมีนกัศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารีเขา้มารับเงินค่าครองชีพ พร้อม

กนัน้ีไดน้ดัใหเ้ปิดบญัชีเงินฝากไปพร้อมกนัดว้ย 
5.9 การถ่ายโอนข้อมูลกจิกรรมนิสิตนักศึกษาเข้าระบบ MIS 

นายสุนทร  แจง้เร่ือง  การถ่ายโอนขอ้มูลกิจกรรมนิสิตนกัศึกษาเขา้ระบบ MIS ขากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ ซ่ึง
รหสัท่ีทาํการโอนเสร็จส้ินแลว้คือ 50 ส่วนรหสั 51 – 54 นั้น ยงัอยูใ่นช่วงของการนาํขอ้มูลเขา้ ถา้มีนกัศึกษามาถามใหแ้จง้ตามน้ีได ้

5.10 การจดัทําของที่ระลกึของสํานักฯ เพิม่เตมิ 
ประธานฯ แจง้เร่ืองการจดัทาํของท่ีระลึกของสาํนกัฯ เพ่ิมเติม ซ่ึงของเดิมท่ีจดัทาํไวมี้จาํนวนนอ้ยและไม่เพียงพอ 

โดยเสนอใหเ้ป็นกระเป๋า ประมาณ 8,000 ใบ เพ่ือมอบใหเ้ป็นของท่ีระลึกสาํหรับมอบใหบุ้คลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
 

 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  

เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ ์ ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


