
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่17/2555 

วนัจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั,  นางสาวอญัชลี 
โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู, นายสุนทร             ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั   เสก
นาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก,  นายฐิติวจัน ์ ก่ิงแกว้เจริญรัตน ์
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์,  อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
เร่ิมประชุมเวลา  14.20 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การรักษาการตาํแหน่งผู้อาํนวยการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
        ประธานฯ แจง้เร่ือง เน่ืองจากผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ทั้ง 4 สํานกัฯ จะหมดวาระลง ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 โดย

ท่านอธิการบดีไดใ้หด้าํเนินงานดงักล่าวไปตามปกติ ซ่ึงมีคาํสัง่ใหรั้กษาการแทนไปก่อนจนกวา่จะมีการคดัเลือกและจดัตั้งใหม่ 
1.2 การดาํเนินงานตามนโยบายใหม่ของท่านอธิการบด ี

ประธานฯ แจง้เร่ือง การดาํเนินงานตามนโยบายใหม่ขงท่านอธิการบดี เช่น การประสานงานกบัสถานีตาํรวจและ
สาํนกัเทศกิจในการเขา้ตรวจบริเวณภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลยั การเชิญผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นต่าง ๆ  เขา้มาดูแลงานในส่วน
ระบบงาน การจดัทาํหอ้งนํ้ าบริเวณนอกอาคาร การจดัทาํสนามกีฬา การทาํความสะอาดมหาวิทยาลยั การติดตั้งกลอ้ง CCTV ภายใน
มหาวิทยาลยั ฯลฯ รวมถึงการใหส้าํนกัฯ ตรวจสอบวา่ถา้มีการประสานงานกบัสถานีตาํรวจ จะใหดู้แลในเร่ืองใดบา้ง 

1.3 การเขยีนภาระงานของบุคลากรภายในสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินนาํขอ้มูลการปฏิบติังานตามภาระงานมอบใหแ้ต่ละบุคคล

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานทั้งงานประจาํ และงานเสริม พร้อมส่งใหก้บัผูอ้าํนวยการสาํนกั ในวนัจนัทร์ท่ี 3 ธนัวาคม 2555  
1.4 การปรับปรุงห้องฟิสเนส 

ประธานฯ แจง้เร่ือง  การไดรั้บขอ้คิดเห็นของท่านอธิการบดีในการจะทาํห้องออกกาํลงักายสําหรับ อาจารย ์
บุคลากร และนักศึกษา นั้น ประธาน ไดถ้ามถึงความคืบหน้าต่าง ๆ เก่ียวกบังบประมาณ ซ่ึงนางสาวนัทธี ได้ช้ีแจงเก่ียวกบัการ
ดาํเนินการทางดา้นงบประมาณ ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการ และอาจารยธี์รถวลัย ์ไดส้รุปยอดค่าใชจ่้ายให้ทราบแลว้ในเบ้ืองตน้ 
หากแต่งบประมาณดงักล่าวมีไม่เพียงพอกบัท่ีงบประมาณของสาํนกัฯ มี จึงไดแ้จง้ในท่ีประชุมเพ่ือของบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนท่ี
เกินจากการตั้งงบประมาณไว ้
 1.5  การจดักจิกรรมของนักศึกษา 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมของนกัศึกษา ซ่ึงท่านอธิการบดีไดส้อบถามเก่ียวกบัการจดักิจกรรมท่ีตรงกบั
เวลาเรียนและเกิดเสียงดงั ซ่ึงจะเป็นการรบกวนการเรียนการสอนหรือไม่ และหลงัการจดักิจกรรมต่าง ๆ เสร็จส้ินแลว้จะตอ้งเคลียร์
พ้ืนท่ีให้เสร็จส้ินเรียบร้อย ประธานฯ ไดเ้สริมเร่ืองการใชห้อ้งประชุมท่ีสาํนกัฯ เป็นผูดู้แล ซ่ึงควรมีตารางการใชใ้หเ้รียบร้อยทุกหอ้ง 
และในภาคเรียนน้ีจะให้ใช้ห้องประชุม สุริยะ 2 สําหรับการเรียนการสอน เป็นเทอมสุดทา้ย เพ่ือจะปรับเป็นห้องประชุม และถา้
หน่วยงานอ่ืนมาขอใหห้อ้งใหน้ายกรภทัร์จดัทาํแฟ้มสาํหรับเกบ็เป็นหลกัฐานดว้ย 

1.6 การจดังานกจิกรรมลอยกระทงและกจิกรรมอืน่ ๆ  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดังานกิจกรรมต่าง ๆ ของสาํนกัฯ โดยงานแรก คือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 เป็นงาน

ลอยกระทง ซ่ึง องคก์ารบริหารนิสิต ร่วมกบั สาํนกัศิลปวฒันธรรม และสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยในวนังาน จะมีการออกบูธ



ของนกัศึกษาชมรมต่าง ๆ จาํนวน 10 ร้าน ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 พิธีถวายสัตยป์ฏิญาณการเป็นขา้ราชการท่ีดี ณ ทาํเนียบรัฐบาล  
และในวนัเดียวกนัตั้งแต่เวลา 07.00 น.  คณาจารย ์และบุคลากร ของมหาวิทยาลยั จะทาํพิธีถวายสตัยป์ฏิญาณเป็นขา้ราชการท่ีดี ดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 16/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   การจดัโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
  ประธานฯ สอบถามเร่ืองการตาํรวจเขา้มาตรวจบริเวณภายในสถานศึกษา เพ่ือตรวจจบันกัศึกษาท่ีสูบบุหร่ีไม่เป็น
ท่ี ส่วนการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ท่ีจะประชาสมัพนัธ์ตามอาคารควรรีบทาํอยา่งเร่งด่วน 
 3.2   การจดัทําภาพประชาสัมพนัธ์การแต่งกายของนักศึกษา 
  นายวิเชียร แจ้งว่า ได้จัดทาํแล้วตั้ งแต่เปิดภาคเรียน และการติดโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ตามอาคารต่าง ๆ 
เรียบร้อยดี เหลือเพียงอาคาร 27 เท่านั้น 

3.3 การส่งเอกสารของนักศึกษาช่วยงาน 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง การส่งเอกสารการรับสมคัรนักศึกษาช่วยงาน โดยจะเป็นการส่งเอกสารของนกัศึกษา

ช่วยงานชุดเดิม โดยมีนกัศึกษาบางส่วนมีการขอเปล่ียนสถานท่ีในการทาํงาน ซ่ึงจะนาํมาไวท่ี้สาํนกัฯ ก่อน แลว้จะหาหน่วยงานอ่ืน
ให้ทาํ ประธานฯ เสริมเร่ืองน้ีว่าในขณะท่ีอยูป่ระจาํท่ีสาํนกัฯ ก็ให้ช่วยเหลืองานภายในสาํนกัฯ พร้อมกบัให้บุคลากรในสาํนกัฯ การ
สอนงานต่าง ๆ ใหด้ว้ย 

3.4 การดาํเนินการเร่ืองบตัรเครดตินํา้มนัเช้ือเพลงิรถยนต์ใช้ในราชการ 
นายฐิติวจัน์ แจง้เร่ือง การดาํเนินการเร่ืองบตัรเครดิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต์ใช้ในราชการของกรมการขนส่ง

ทหารเรือ นั้นเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส่วนของเดิมท่ีทาํไวก้บัปตท. บางกอกนอ้ย กย็งัใชเ้หมือนเดิมไปก่อน เน่ืองจากกรณีมีความ
จาํเป็นจะตอ้งไปราชการในช่วงของวนัหยุด ซ่ึงของกรมการขนส่งทหารเรือไม่สามารถจ่ายนํ้ ามนัให้ไดใ้นวนัหยดุราชการ ส่วนใน
การใชบ้ตัรเติมนํ้ามนัท่ี ปตท.บางกอกนอ้ยนั้นถา้มีความจาํเป็นตอ้งใชใ้หแ้จง้อาจารยสุ์รศกัด์ิ 
 3.5   การประชุมเตรียมคู่มอืประกนัคุณภาพ  
  นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การประชุมเตรียมทาํคู่มือประกนัดคุณภาพ ในวนัท่ี 27 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 14 ซ่ึงมี อาจารยสุ์รศกัด์ิ นางสาวช่ืนชีวิน และนางสาวนทัธี เขา้ประชุม 

3.6 การดาํเนินกจิกรรมของศูนย์เวชศึกษาป้องกนั  
อาจารยพ์รธิภา  แจง้เร่ือง การดาํเนินงานของศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั โดยไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรนาํขอ้มูลท่ีได้

ให้ไปติดต่อร้านแลว้ทาํไดเ้ลย ส่วนในวนัท่ี 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2555 จะมีการจดันิทรรศการวนัเอดส์โลก ณ เดอะ มอลล ์งามวงศว์าน 
และในวนัท่ี 29 พ.ย. 55 จะมีการจดัขบวนเดินรณรงคว์นัเอดส์โลก โดยจะแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 สาย คือ สายบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซนต์
เตอร์ อิสรภาพ และสายโรบินสนั ลาดหญา้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.  

3.7 การแจกเส้ือกฬีา รอบที่ 5  
นายวิเชียร  แจง้เร่ือง  การแจกเส้ือกีฬา รอบท่ี 5 ไดด้าํเนินการแจกไปแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 โดยใน

วนัอาทิตยจ์ะลงไปแจกดา้นหนา้ศูนยรั์บนิสิตสายตรง  
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

 
 
 
 



วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การจดักจิกรรมวนัเอดส์โลก 

อาจารยพ์รธิภา แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมวนัเอดส์โลก ณ เดอะมอลล ์งามวงศว์าน ระหว่างวนัท่ี 29 พ.ย – 1 ธ.ค. 
2555 ซ่ึงในบูธจะมีการจดัเล่นเกมส์ต่าง ๆ และแจกของรางวลั ซ่ึง จะมีของรางวลัท่ีกรรมการในท่ีประชุมร่วมเสนอ ดงัน้ี 1. ปากกา 
500 ดา้ม 2. ตุก๊ตา 20 ตวั 3. ถุงผา้ 50 ใบ 4. พวงกญุแจ 200 อนั 5. นาฬิกา 3 เรือน  

5.2 การเดนิทางไปรับเอกสารกองทุน ณ ศูนย์สระยายโสม 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การขออนุญาตเดินทางไปศูนยส์ระยายโสม เพ่ือรับเอกสารกองทุนกูย้มืของนกัศึกษา ในวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน 2555 โดยในวนัดงักล่าวนายสุนทรจะเดินทางไปเพ่ือรับเอกสารการผอ่นผนัการเกณฑท์หารของนกัศึกษาดว้ย 
 5.3  การแจ้งผลดัฝึกของนักศึกษาวชิาทหาร  
  ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การฝึกภาคสนามสําหรับนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 3 – ปีท่ี 5 ทั้งชายและหญิง มี
ทั้งหมด 6 ช่วง ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนมีนาคม 2556 ส่วนการสอบพาราเซล มี 4 ช่วง ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556  

5.3 การประสานงานของบริษทัเกีย่วกบัการรับนักศึกษาทํางานพเิศษ  
นายกรภทัร์  แจง้เร่ือง การขอเชิญร่วมงาน siam Samsung open house โดยเป็นการประชาสัมพนัธ์เพ่ือรับนิสิต

เขา้ร่วมงาน โดยขอเชิญผูแ้ทนจากมหาวิทยาลยัเขา้ร่วม ณ อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 10 ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 เวลา 13.00 – 
16.00 น 

5.4 การเข้าร่วมประชุมกบัหมาวทิยาลยัราชภฏัทางภาคเหนือ  
นายวิเชียร  แจง้เร่ือง  การเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการจากมหาวิทยาลยัราชภฏัทางภาคเหนือ และ

ไดน้าํเอกสารต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าสมควรใชก้บังานประชาสัมพนัธ์เร่ืองบุหร่ีกลบัมามอบห้ศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั เพ่ือสามารถนาํไปใช้
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ คือการแจง้อาจารยสุ์รศกัด์ิขอเบิกเส้ือกีฬาสาํหรับแจกนกัศึกษา และขอเบิกสมุดกิจกรรม 
จาํนวน 65 เล่ม เพ่ือแจกให้กบันิสิตเขา้เทอม 2 และเร่ืองสุดทา้ย คือ การรบกวนขอให้บุคคลท่ีออกจากอาคารหลงัสุดช่วยปิดอาคาร
ดว้ย  

5.5 เตน็ท์ของธนาคารไทยพาณชิย์ 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง  ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชยไ์ดม้อบเตน็ทใ์หก้บัสาํนกังานอธิการบดีไว ้จาํนวน 2 หลงั 

ถา้มีความจาํเป็นในการใชใ้หท้าํเร่ืองไปขอใชไ้ดท่ี้สาํนกังานอธิการบดี  
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  

เลกิประชุมเวลา 15.25 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


