
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
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วนัจันทร์ที ่ 23  มกราคม  2556 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 
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ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี   โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี  
เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวเิชียร  ทุวิลา, นายบญัญติั  เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก, นายฐิติวจัน์  
ก่ิงแกว้เจริญรัตน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
เร่ิมประชุมเวลา  11.25 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจัดโครงการอบรมผู้นํานักศึกษาภาคพเิศษ รุ่นท่ี 1 
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง การจดัโครงการอบรมผูน้ํานักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นท่ี 1 โดยจดั 2 รอบ รอบแรกวนัท่ี 20 

มกราคม 2556 ท่ีผา่นมา รอบท่ี 2 จดัในวนัท่ี 26-27 มกราคม 2556 ณ พรฑณารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี รถจะออกเวลา 07.00 น. 
1.2  การจัดโครงการอบรมผู้นํานิสิตภาคปกติ รุ่นท่ี 22   
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัโครงการอบรมผูน้าํนิสิต รุ่นท่ี 22 ของนิสิภาคปกติ จะจดัในวนัท่ี 1 – 3 กุมภาพนัธ์ 

2556 ณ ค่ายศรีสวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
1.3  การจัดงาน Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศของคณะฯ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดังาน Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศของคณะต่าง ๆ  4 คณะ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 วัน วันละ 2 

คณะ ดงัน้ี วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2556 คณะครุศาสตร์ รอบเช้า คณะมนุษยศาสตร์ รอบบ่าย และในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะ
วทิยาการจดัการ รอบเชา้ และคณะวทิยาศาสตร์ รอบบ่าย และมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิแจง้คณะต่าง ๆ เร่ืองการนาํเร่ืองทุนกูย้มืเพื่อ
การศึกษาแทรกเขา้ไปในกาํหนดการของคณะประมาณ 10 นาที ดว้ย 

1.4  การเปิดรับสมัครผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารในรอบสุดท้าย 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปิดรับสมคัรผอ่นผนัการเกณฑท์หารของนิสิตนกัศึกษารอบสุดทา้ยจะมีระหวา่งวนัท่ี 21 – 

25 มกราคม 2556 น้ีเท่านั้น 
1.5   การจัดโครงการส่งมอบงานกจิกรรมของนิสิต 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง กาํหนดการจดัโครงการส่งมอบงานของนิสิตภาคปกติ โดยจะจดัในวนัท่ี 27 – 29 มีนาคม 

2556 โดยเร่ืองของสถานท่ีจะตอ้งพิจารณาดูอีกคร้ัง 
1.6   การเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และองค์การบริหารนักศึกษา 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และองคก์ารบริหารนกัศึกษา 

โดยภาคปกติ จะจดัข้ึนในวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 และภาคพิเศษจะจดัในวนัท่ี 3 มีนาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมสุริยะ 1 โดยมอบหมายใหน้างสาวนทัธี จดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและควบคุมการเลือกตั้ง 

1.7  การดูแลงบประมาณเงนิกจิกรรมนิสิตของแต่ละคณะ และท่ีรองคณบดดูีแล 
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง การสรุปยอดคงเหลือของเงินกิจกรรมนิสิตจากคณะต่าง ๆ และท่ีรองคณบดีดูแล โดย

มอบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัย ์และนางสาวช่ืนชีวนิ เป็นผูดู้แลเร่ืองการโอนเงินจากกองคลงัเขา้บญัชีดว้ย 
1.8   ประกาศเร่ืองการเกบ็เงนิปี พ.ศ. 2556 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง เอกสารประกาศเร่ืองการเก็บเงินกิจกรรมและอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายให้นาย   

กรภทัร์จดัทาํสาํเนาและมอบหมายใหน้ายอดิศรเกบ็ไวป้ระกอบเร่ืองทุนฯ ดว้ย 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
 
 



วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1   การแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม 

ประธานฯ แจง้เร่ือง มอบหมายให้นายสุนทร สรุปผลการแข่งขนักีฬาท่ีผ่านมา ซ่ึงนายสุนทรไดส้รุปดงัน้ี ในการ
แข่งขนักีฬาทั้งสองรอบ มีนักกีฬาท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัทั้งส้ิน 180 คน ทุกประเภทกีฬามีการได้ลุน้เหรียญรางวลัแทบทุกประเภท แต่
เน่ืองจากเจอกบัเจา้ภาพจึงตอ้งตกรอบก่อน ส่วนกีฬาท่ีไดรั้บเหรียญ คือ กีฬาประเภทหมากกระดาน เหรียญเงินหญิง เหรียญทองแดงจาก
นกักีฬามวยไทยสมคัรเล่น ส่วนนายกรภทัร์ไดเ้สริมเร่ืองการจดัทาํโลห์ใหก้บันกักีฬาทั้งสองประเภท โดยประธานฯ ใหใ้ชเ้งินสวสัดิการ
ของสํานักฯ และมอบทุนการศึกษาให้คนละ 5,000 บาท และสืบเน่ืองการจดัการปีหน้า ระหว่างวนัท่ี 15 – 23 มกราคม 2557 ณ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.2   การจัดกจิกรรมวนัเจ้าพ่อ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมวนัเจา้พ่อ โดยจุดท่ีสํานักกิจการนิสิตนักศึกษารับเร่ืองมาผ่านไปดว้ยความ

เรียบร้อยดี ส่วนเร่ืองการประกวดร้อดงเพลงไดมี้การสละสิทธ์ิไม่เขา้ร่วมการแข่งขนัในประเภทหญิง 1 คน  ส่วนการเดินเพื่อสุขภาพ ใน
ปีหนา้อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม เช่นมีการเพิ่มในเร่ืองของการเดิน – วิง่ ซ่ึงอาจมีการวิง่ก่อน และเดินค่อยปล่อยตวัหลงัจากนั้น 

3.3   การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษา ในวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ท่านอธิการบดีไดเ้ขา้มาเป็นประธานฯ 

ในการประชุมดว้ย โดยไดมี้แนวคิดในหลาย ๆ เร่ือง ซ่ึงอยูใ่นสรุปรายงานการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษาของนางสาวช่ืนชีวนิ และประเดน็
สาํคญัอยา่งแรกท่ีจะเนน้คือ การมีมารยาทของนิสิตนกัศึกษา 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ไม่มี 
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  

5.1 การจัดงาน Job Fair  
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง การจดังาน Job Fair โดยไดป้ระสานงานกบัวฏัฏะแลว้ และจะเขา้มาคุยเร่ืองรายละเอียดอีก

คร้ัง ซ่ึงขณะน้ีไดมี้บริษทัเขา้มาขอจดังานประมาณ 10 บริษทัแลว้ ส่วนเร่ืองค่าใชจ่้ายประธานฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งจะพจิารณาอีกคร้ัง 
5.2 การจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายงานกฬีามหาวทิยาลยั 

นายสุนทร แจง้เร่ือง การเร่งจดัทาํเร่ืองเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายงานกีฬาทั้งหมดท่ีผา่นมาทั้ง 2 รอบ  
5.3 การส่งนิสิตรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลใกล้เคยีง 

นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การจดัส่งนิสิตรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลใกลเ้คียง ซ่ึงมีความยุง่ยากในการขอใชร้ถเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงปัจจุบนัถา้เกิดกรณีท่ีหนกัเกินท่ีจะรักษาได ้จะเรียกรถแทก็ซ่ีเพื่อส่งนิสิตแทน 

5.4 การสรุปเอกสารการขอผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร และการเช็คระบบพสัดุ 
นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การสรุปเอกสารการขอผอ่นผนัการเกณฑท์หารซ่ึงหลงัจากหมดระยะเวลาท่ีกาํหนดจะไม่

รับเอกสารอีก ส่วนท่ีมาหลงัจากน้ีจะใหเ้ดินเร่ืองเองทั้งหมด และฝากประธานฯ ในการแจง้ผูล้งนามในการลงนามเอกสารดว้ย และ
รบกวนนายสุนทรเช็คพสัดุในระบบใหเ้ป็นปัจจุบนัใหเ้ร็วท่ีสุด 

5.5 การเตรียมงานเกีย่วกบัแผนและงานประกนัคุณภาพ ปี 2555  
ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิจดัทาํสาํเนาเอกสารเก่ียวกบัการปรับแผนงานของตนเอง และใหเ้ขียน 

SAR ออกมาอีกคร้ัง 

5.6 การใช้ยาของนิสิตนักศึกษา 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การใชย้าของนิสิตนกัศึกษา โดยจะผสมกบันํ้าด่ืม เช่น นํ้าอดัลม นํ้าหวานต่าง หรือ ชา

ผงแบบซอง โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหว้า่ท่ีร้อยโทบญัญติัจดัทาํเอกสารประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโทษของการใชส้ารเสพติดดงักล่าว 



ในการน้ีอาจารยธี์รถวลัยไ์ดส้อบถามถึงการเขา้มาตรวจสอบความเรียบร้อยของตาํรวจดว้ย ซ่ึงประธานฯ จะเชิญสถานีตาํรวจเขา้มา
ประชุมและนดัตรวจอีกคร้ัง 

5.7 การเดนิทางไปอบรมผู้นํานักศึกษา 
นายวเิชียร แจง้เร่ือง การเดินทางไปอบรมผูน้าํนกัศึกษา ในวนัเสาร์และอาทิตยท่ี์ 26 – 27 มกราคม 2556 โดยจะขอ

ใชร้ถยนตฮ์อนดา้ เพื่อนาํนิสิตช่วยงานไปดว้ยในช่วงเชา้ และขอใหป้ระธานฯ รับผศ.ดร.จนัทร์วภิาเดินทางตามไป   
5.8 การประชุมสรุปงานของบริษัทวช่ัินเน็ต และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง บริษทัวชิัน่เน็ตจะนดัประชุมประมาณตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 เน่ืองจากจะสรุปงาน
ระบบต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยงานทราบ ส่วนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ไดม้อบหมายใหน้ายอดิศรเดินทางไปศึกษา
ดูงานท่ีจงัหวดันครราชสีมา ในวนัท่ี 29 – 30 มกราคม 2556 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัท่ี 28 มกราคม 2556 

เลกิประชุมเวลา 12.04 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


