
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่19/2555 

วนัจันทร์ที่ 11 ธันวาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั,  นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี 
เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, 
นายกรภทัร์  งอกจนัทึก,  นายฐิติวจัน ์ ก่ิงแกว้เจริญรัตน ์
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์,  อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.50 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเข้าร่วมอดัรายการ To Be Number One Varity และรับเสดจ็ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ 
        ประธานฯ แจง้เร่ือง การเขา้ร่วมอดัรายการ To Be Number One Varity และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ณ 

กรมประชาสมัพนัธ์ ถนนวิภาวดี โดยจะนาํนกัศึกษาเดินทางออกจากมหาวิทยาลยั เวลา 16.30 น.  ซ่ึงในการเดินทางไปร่วมอดัรายการ
คร้ังน้ีไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรจดัเตรียมพวงมาลยัและดอกไมเ้พ่ือถวายตอนรับเสดจ็ฯ ดว้ย 

1.2 การมอบทุนการศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบทุนการศึกษา  ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1  โดยได้

มอบหมายให้นายกรภทัร์เชิญคณะกรรมการในการมอบทุน ไดแ้ก่ ท่านอธิการบดี, ผศ.อรียา, ผศ.มุกดา, ผศ.จนัทร์วิภา, คุณจกันิศิต 
เขา้ร่วมในการมอบทุนคร้ังน้ีดว้ย 

1.3 การเปลีย่นบริษทัทําความสะอาดใหม่  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การปรับเปล่ียนบริษทัทาํความสะอาดอาคารใหม่ เป็นชุดยนิูฟอร์มสีชมพ ูแต่แม่บา้นยงัเป็น

บุคคลเดิม  
1.4 การปรับเปลีย่นวธีิในการเช็คกจิกรรม 

ประธานฯ แจง้เร่ือง  การปรับเปล่ียนวิธีการเช็คกิจกรรมจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่ โดยมอบหมายให้นาย
สุนทรเป็นหลกั และคอยปรับแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ   
 1.5  การผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารของนิสิตนักศึกษา 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง ไดส้อบถามความคืบหนา้เก่ียวกบัการผ่อนผนัการเกณฑท์หารของนิสิตนกัศึกษา โดยนาย
สุนทรแจง้วา่จะหมดเขในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 และจะเปิดใหส่้งเอกสารอีกคร้ังในช่วงหลงักิจกรรมวนัพิราลยั 
 1.6   การจดัส่งภาระงาน 
  ประธานฯ ทวงถามเร่ืองการจดัส่งภาระงานของบุคลากรในสาํนกัฯ เพ่ือให้นางสาวช่ืนชีวินรวบรวมและใหถ่้าย
สาํเนาใหก้บัประธานฯ จาํนวน 1 ชุด  
 1.7   การปฏิบตังิานตามนโยบายท่านอธิการบด ี
  ประธานฯ แจง้เร่ือง ท่านอธิการบดีไดมี้ยโยบายในการบริหารงานอยู ่15 ขอ้ โดยใน 15 ขอ้มีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกั
ฯ อยู ่2 ขอ้ คือ การจดัตั้งศูนยพ์ยาบาล โดยอาจใชโ้มเดลของมรภ.สวนสุนนัทามาเป็นตน้แบบ โดยอาจขอใหผ้ศ.ดร.จนัทร์วิภา มาเป็น
ผูอ้าํนวยการศูนยใ์ห้ และอีก 1 ขอ้ คือ ศูนยบ์ริการสุขภาพ ของมหาวิทยาลยันั้นจะทาํใหเ้ฉพาะบุคลากรและคณาจารยจ์ริง ๆ โดยอาจ
ใช้บริเวณชั้นดาดฟ้าของสํานักคอมเป็นท่ีตั้งศูนยก์็เป็นได ้   ซ่ึงในส่วนของสํานักฯ ท่ีจะเร่ิมปรับปรุงห้องบริการสุขภาพนั้นได้
มอบหมายใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิรีบติดตามเร่ืองโดยเร็วท่ีสุด                                                                                                                                                      

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 



วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 18/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1   การจดัทําประมวลภาพกจิกรรม   
ประธานฯ แจง้เร่ืองใหน้ายกรภทัร์ และว่าท่ีร้อยโทบญัญติั รีบสรุปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย และเร็วท่ีสุด

เน่ืองจากเป็นงานท่ีผา่นมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ 
 3.2   การเตรียมงานกจิกรรม 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การเตรียมงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสาํนกัฯ มีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบดูแล ดงัน้ี 

- วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 กิจกรรม แหลง พดู อู ้เวา้ คณาจารยแ์ละบุคลากรสวมผา้ไทยเหมือนเดิม โดย
ให้ทาํหนงัสือแจง้คณบดี ทั้ง 4 คณะ โดยงานจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป ส่วนเร่ืองของสถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงจาก
หนา้อาคาร 11 เป็นสนามฟุตบอล ซ่ึงจะตอ้งดูว่ามีการดาํเนินการในเร่ืองการเคลียร์พ้ืนท่ีเรียบร้อยหรือไม่ (การแต่งกาย ใส่เส้ือลาย
ดอกสีแดง) 

- วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 งานกีฬาปีใหม่มหาวิทยาลยัฯ ในช่วงเชา้เตรียมอาหารแหง้ จาํนวน 50 ชุด เพ่ือใส่
บาตรพร้อมกนั เวลา 07.00 น. สํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา และเป็นหน่วยงานหลกัในการจดักิจกรรมกีฬาสามคัคีในรอบบ่าย ส่วน
ช่วงงานเล้ียงในตอนเยน็ผูท่ี้มีหนา้ท่ีบนเวที คือ นายวิเชียร พร้อมทีม ไดแ้ก่ อาจารยสุ์รศกัด์ิ และอาจารยส์มยศ การลงช่ือเพ่ือจบัรางวลั
มีนางสาวช่ืนชีวิน และนางสาวนทัธี เป็นผูรั้บผิดชอบ อาหารท่ีสาํนกัฯ เป็นผุจ้ดั จะมีลาบหมู, บาบีคิว และขา้วจ่ี (การแต่งกายช่วงเชา้ 
ใส่เส้ือลายดอกสีเขียว) 

- วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 งานวนัพระเจ้าตากสินมหาราช ใส่สูทสีกรมท่า มอบหมายให้นางสาวนัทธี
ประสานงานวงโยธวาทิต และมอบหมายใหน้ายวิเชียรประสานงานการนาํนิสิตเขา้ถวายความเคารพบริเวณดา้นหนา้อนุสาวรียฯ์ และ
ให้นดัหมายกบันิสิตในการแบ่งออกเป็นรอบละ 2 คณะ ทั้งรอบเชา้และรอบบ่าย ส่วนว่าท่ีร้อยโทบญัญติัให้จดัเตรียมนกัศึกษาวิชา
ทหารเฝ้ารับเดจ็ฯ เหมือนเดิม 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การใช้งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณ บก.ศ. (คงลงั)  

นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณ บก.ศ. (คง
คลงั) ท่ีสามารถใชง้านไดแ้ลว้ และใหเ้ร่ิมทาํโครงการไดเ้ลย  

5.2 การใช้งานระบบ MIS/ERP 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การใชง้านระบบ MIS/ERP โดยบริษทัจะไม่ไดเ้ขา้มาทาํงานท่ีมหาวิทยาลยัฯ ทุกวนัเหมือน

เม่ือก่อนแต่จะเขา้มาเฉพาะวนัพุธและวนัพฤหสับดีเท่านั้น ส่วนการโอนกิจกรรมเหลือเพียงรหสัเดียว คือ รหสั 54 ซ่ึงกิจกรรมบางตวั
ท่ีมีนกัศึกษามาขอซ่อมในช่วงของปี 54 จะยงัไม่ข้ึนให้ ซ่ึงประธานฯ ไดเ้สริมในส่วนน้ีว่า กรณีท่ีมีนกัศึกษามาขอจบ บุคคลท่ีจะ
สามารถปลดลอ็คหรือตรวจสอบการผา่นกิจกรรมไดจ้ะมีแค่นายสุนทรกบันางสาวนทัธีเท่านั้น ซ่ึงนายสุนทรจะตอ้งอธิบายวิธีการต่าง 
ๆ ใหก้บับุคลากรคนอ่ืน ๆ ดว้ย  
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
เลกิประชุมเวลา 10.45 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


