
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่18/2555 

วนัจันทร์ที่ 3 ธันวาคม  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  16.35 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเข้าร่วมพธีิเทิดพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็เจพระเจ้าอยู่หัวฯ 
        ประธานฯ แจง้เร่ือง การเขา้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เน่ืองในวนัพ่อแห่งชาติ วนัท่ี 4 

ธนัวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นตน้ไป โดยบุคลากรนดัรวมพร้อมกนัเวลา 06.30 น. ใส่สูทสีกรมท่าเรียบร้อย 
1.2 การจดักจิกรรมเทิดพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 มี 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรก สนามหลวง มีผูค้วบคุม คือ อาจารยธี์รถวลัยแ์ละนายกรภทัร์เป็นผูน้าํตวัแทนนกัศึกษาเขา้ร่วม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ส่วน
ท่ี 2 ชุมชนวดักลัลย์า ร่วมกบั มหาวิทยาลยัฯ และ 15 ชุมชน 2 มูลนิธิ โรงเรียนซานตาครู๊สฯ มีนายวิเชียรเป็นผูดู้แล 

1.3 การจดักจิกรรมอืน่ ๆ  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะจดัข้ึนหลงังานเทิดพระเกียรติวนัพอ่ คือ งานแหลง พดู อู ้เหวา้ ใน

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 องคก์ารนิสิตและสโมสรเป็นผูรั้บผิดชอบ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 เป็นงานกิจกรรมการสังสรรคว์นัปีใหม่
ของอาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั โดยในช่วงเชา้จะมีการตกับาตรบ่ายจะมีการเล่นกีฬากระชบัมิตรและการแสดงของคณะ
ต่าง ๆ ซ่ึงสาํนกักิจฯ จะช่วยในเร่ืองของการจดักิจกรรมกีฬา ส่วนงานเล้ียงจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต ์วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 จะมีงานวนั
พระเจา้ตากสินมหาราชช่วงเชา้จะเป็นขบวนวางพานพุ่มส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการตั้งขบวนรับเสด็จฯ พระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมารฯ  วนัท่ี 25 – 27 มกราคม 2555 โครงการอบรมผูน้าํนิสิตนกัศึกษา วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 การเลือกตั้งนายกองคก์าร
บริหารนิสิต และสโมสรนิสิต ภาคปกติ วนัท่ี 3 มีนาคม 2555 การเลือกตั้งองคก์ารบริหารนกัศึกษา ภาค กศ.พ.   

1.4 การจดักจิกรรมวนัพริาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การจดักิจกรรมวนัพิราลยั ในวนัท่ี 18 – 19 มกราคม 2555 โดยสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา

ไดรั้บมอบหมายงานมาหลายงาน คือ ในวนัท่ี 18 มกราคม 2555 จะมีการจดัการแสดงดนตรีและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็น
ตน้ไป และในวนัท่ี 19 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จะเป็นการจดัขบวนพวงมาลาสาํหรับเจา้พ่อ การดูแลรับแขกต่าง ๆ  การ
มอบโล่และทุนสาํหรับนิสิตสาขาต่าง ๆ  และการจดัขบวนนกัศึกษาวิชาทหารเพ่ือรับประธานและคอยช่วยเหลือเวลาวางพวงมาลา 
และฝากใหอ้าจารยธี์รถวลัยช่์วยดูแลโครงการขององคก์ารนิสิตเก่ียวกบัค่าอาหารสาํหรับนิสิตช่วยงานดว้ย  
 1.5  การจดักจิกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ด ี
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมถวายสัตยป์ฏิญาณการเป็นขา้ราชการท่ีดี ณ ตึกสันติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดี ส่วนนายวิเชียรไดแ้จง้เก่ียวกบักิจกรรมดงักล่าวท่ีจดัข้ึน ณ มหาวิทยาลยัฯ ว่า มีการแจง้เวลาผิดพลาด ทาํ
ใหมี้คณาจารยแ์ละบุคลากรมาร่วมกิจกรรมนอ้ยมาก 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 



วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 17/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1   การแจกเส้ือกฬีา   
นายวิเชียร  แจง้เร่ือง  การแจกเส้ือกีฬา ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน – วนัท่ี 2 ธันวาคม 2555 ท่ีผ่านมา มีนิสิต

นกัศึกษามาขอรับเส้ือแลว้ จาํนวนประมาณ 30 ตวั ประธานฯ เสริมในส่วนของการทาํเส้ือของนิสิตปี 1 โดยใหคุ้ยในเร่ืองรายละเอียด
และหาร้านดาํเนินการตั้งแต่เน่ิน ๆ 
 3.2   การจดักจิกรรมวนัเอดส์โลก 
  ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้ว่า ไดจ้ดักิจกรรมวนัเอดส์โลก ณ เดอะมอลล ์งามวงศว์าน ท่ีผ่านมา ไดรั้บการตอ้นรับ
จากผูเ้ขา้ชมงานเป็นอย่างดี ซ่ึงประธานฯ ให้ว่าท่ีร้อยโทบญัญติัสรุปภาพกิจกรรม ทั้ง 3 ส่วน และนายวิเชียรไดแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัสถานท่ีของเจา้ภาพอีกดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การเช็คกจิกรรมนิสิตในงานกจิกรรมวนัเทิดพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 

อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การเช็คกิจกรรมนิสิตในงานกิจกรรมวนัเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
ซ่ึงจะเป็นการแจกซีเรียลนาํเบอร์ใหนิ้สิตไปคีย ์โดยผูท่ี้จะไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการแสตมป์ตราจากองคก์ารบริหารนิสิตหนา้งานเท่านั้น 
และจะตอ้งนาํพาสเวิร์ดท่ีไดไ้ปคียก่์อนวนัท่ีระบุไวใ้นบตัรเท่านั้น ในการน้ีประธานฯให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเช็คกิจกรรมใน
แบบอ่ืน ๆ ดว้ย 

5.2 การสอบถามความคบืหน้าเกีย่วกบัภาระงาน 
ประธานฯ ทวงถามถึงภาระงานท่ีไดม้อบหมายให้บุคลากรเขียนส่งภายในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 และพร้อมส่ง

ใหก้บันางสาวช่ืนชีวิน เพ่ือจดัทาํแผนบุคลากรต่อไป 
 5.3  การแจ้งยกเลกิการตรวจตดิตามผลการรักษา ประจาํทุก 3 เดอืน  
  นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การฝากประชาสัมพนัธ์จากห้องพยาบาล(นางสาวอญัชลี)เก่ียวกบัการยกเลิกการตรวจ
ติดตามผลการรักษาประจาํทุก 3 เดือน ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ เน่ืองจากมีจาํนวนผูม้ารับการรักษาและติดตามผลจาํนวนนอ้ย ส่วน
ผูท่ี้รักษาอย่างต่อเน่ือง กบัทางโรงพยาบาล ให้ไปรับการรักษาไดท่ี้โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลท่ีสะดวก ส่วนการตรวจจะมี
เหมือนเดิม คือ เดือน กรกฎาคม 2556  

5.3 การประชุมกฬีามหาวทิยาลยั รอบมหกรรม 
นายสุนทร  แจง้เร่ือง การนดัประชุมของสถาบนัพลศึกษา เก่ียวกบัการจบัฉลากแบ่งสายกีฬาแต่ละประเภท ใน

วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ซ่ึงทางเราไม่ไดเ้ขา้ร่วมจบัฉลากของกีฬาประเภทฮ๊อกก้ีชนิดเดียวเท่านั้น ซ่ึงไดคุ้ยกบั
อาจารยสุ์รศกัด์ิแลว้เพ่ือเดินทางไปดูสถานท่ีพกัสาํหรับนกักีฬา 

5.4 การเดนิทางไปประสานงานเร่ืองกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร  แจง้เร่ือง  การเดินทางไปประสานงานเร่ืองกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา ณ ศูนยส์ระยายโสม เม่ือวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงนิสิตมีความรับผิดชอบดี แต่ในปีหนา้ยงัตอ้งรอดูนโยบายการรับเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนการเซ็นตเ์อกสาร
ยนืยนัสาํหรับนิสิต เหลือ 3 วนั มีนิสิตท่ียงัไม่ไดม้าเซ็นอีก 1,800 คน ซ่ึงเหลือนิสิตของการจดัการ 600 คน โดยประธานฯ ไดม้อบให้
นายขวญัชยัประสานงานกบัอาจารยพ์รรณาเพ่ือแจง้นิสิตเพ่ือเขา้มาเซ็นสญัญาดว้ย  

 
 



 
5.5 การอดัรายการ TO BE NUMBER ONE 

ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2555 ไดข้อให้
มหาวิทยาลยัฯ นาํตวัแทนนิสิตเขา้ร่วมการอดัรายการตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นตน้ไป และในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 จะนดันกัศึกษา
วิชาทหารประชุมเก่ียวกบังานวนัพิราลยั เวลา 16.00 น. 

5.6 การส่งเอกสารประกวดนิสิตเยาวชนดเีด่น 
นางสาวช่ืนชีวิน  แจง้เร่ือง  การจดัส่งเอกสารการเขา้ร่วมประกวดเยาวชนดีเด่น ของนิสิต จาํนวน 2 คน คือ นาย

วีรพงษ ์ และนายวีระชยั (นิสิตพิการทางสายตา)  ส่วนการจดัทาํกระเป๋าใส่เอกสารใหก้บันิสิตปี 1 นั้น ไดมี้การเสนอราคามาแลว้ท่ีใบ
ละ 39 บาท โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินประสานงานต่อรองราคาและดาํเนินการส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

5.7 การตกัเตอืนนิสิตที่ผดิระเบยีบ 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  แจง้เร่ือง การให้บุคลากรช่วยกนัตกัเตือนนิสิต ท่ีมีการทาํสีผม แต่งกายไม่สุภาพ และสูบบุหร่ี 

โดยใหท้าํการตกัเตือนก่อนแลว้ค่อยทาํเร่ืองตดัคะแนนความประพฤติ พร้อมทั้งการดูแลในส่วนท่ีเป็นมุมมืดหรือมุมอบัดว้ย 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  

เลกิประชุมเวลา 15.45 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัองัคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


