
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา  
คร้ังที ่32 /2555 

วนัจันทร์ที ่ 29  เมษายน   2556 

ณ อาคาร 1 ช้ัน 2M 
------- 

ผู้เข้าประชุม 
 อาจารย์สายณั  พุทธลา, อาจารย์ธีรถวลัย์  ปานกลาง,นางสาวอัญชลี  โพธยารมย ,์นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร               
ปาละพนัธ์ ,นายอดิศร  เนียมแกว้, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค, นายวิเชียร  ทุวิลา, นาย    ขวญัชยั  ชา้งเกิด, 
นายฐิติวจัน์  ก่ิงแกว้เจริญรัตน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์,อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวนิ  พลายบวั 
เร่ิมประชุมเวลา  14.15 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1  การทําบุญกระดูกสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)                                                                                           
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การทาํบุญกระดูกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี

มหาวิทยาลยัมีตารางกาํหนดตรวจสุขภาพ และการรับรายงานตวับณัฑิต โดยอาจจะต้องจดัสรรเจา้หน้าท่ีในการดูแลเพื่อให้การ
ดาํเนินงานต่าง ๆ เป็นท่ีเรียบร้อย 

1.2  การมอบอาํนาจให้คณบดแีละผู้อาํนวยการสํานัก/สถาบัน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การมอบอาํนาจใหค้ณบดีและผูอ้าํนวยการสาํนกั/สถาบนั เพื่อดูแลและบริหารจดัการงานต่าง 

ๆ โดยงานบางอย่าง คณะ สํานัก สถาบนั สามารถบริหารจดัการได้เบ็ดเสร็จท่ีหน่วยงานได้ อธิการบดีจึงไดม้อบอาํนาจให้คณบดี 
ผูอ้าํนวยการสาํนกั สถาบนัในการดูแลงานต่างๆ ได ้ตามคาํสัง่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 

1.3   การให้คะแนน ของ กพร. 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การใหค้ะแนนของกพร. ผลเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการผูต้รวจไดป้ระเมินไว ้คือ 4.64 ซ่ึงอยู่

ในระดบั ดีมาก โดยทางกพร ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวลัมายงัมหาวทิยาลยัจาํนวนหน่ึง 
1.4   การตรวจประกนัของหน่วยงานต่าง ๆ  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเร่ิมตรวจประกนัสาํหรับคณะและสาขาวชิาต่าง ๆ โดยจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

เป็นตน้ไป ซ่ึงเร่ิมจาก คณะครุศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณะวทิยาการจดัการ  
1.5   กาํหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง กาํหนดการรับพระราชทานปริญญาบตัร ซ่ึงจาํนวนบณัฑิตท่ีมารายงานตวักบัจาํนวนท่ีส่งไป

ไม่ตรงกนั ขาดบณัฑิตไปอีกประมาณ 1,000 กวา่คน ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถจดัตารางการเขา้รับและกาํหนดบณัฑิตตามจุดซอ้มได ้และจะ
เปิดใหรั้บรายงานตวัตั้งแต่วนัท่ี  8 – 23 มิถุนายน 2556 กาํหนดซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร วนัท่ี 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 
และจะตอ้งส่งรายช่ือใหก้บัสาํนกังานอธิการบดีเพื่อจดัทาํคาํสัง่ต่อไป  

1.6   การมอบหมายหน้าท่ีเพือ่ปฏิบัติงานแทนนายกรภัทร์ เน่ืองจากขอลาอุปสมบท 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายหนา้ท่ีเพื่อปฏิบติังานแทนนายกรภทัร์ เน่ืองจากขอลาอุปสมบท โดยมอบหมาย

ใหน้ายฐิติวจัน์  เป็นผูดู้แลแทนนายกรภทัร์ทั้งในเร่ืองของงานธุรการและการส่งรายช่ืออาจารยค์วบคุมแถวบณัฑิตดว้ย 
1.7   การทํา SWOT ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การทาํ SWOT ของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยมอบหมายใหน้ายกรภทัร์จดัทาํสาํเนาและ

มอบใหบุ้คลากรของสาํนกัช่วยกนัทบทวน และนาํส่งใหอ้าจารยด์ร.เพญ็พร อีกคร้ัง 
1.8   การลงมติเกีย่วกบัการประเมินแบบสังคมมติ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การลงมติกบัการประเมินแบบสงัคมมติ โดยยงัมีบางคณะท่ีไม่ไดม้าลงเสียงเสนอความคิดเห็น 

จึงไม่สามารถตกลงไดว้า่จะยกเลิกหรือทาํต่อไป 
1.9   การยกเลกิขอรถยนต์คนืจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การยกเลิกขอรถยนตคื์นจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการมหาวทิยาลยั ขอใหย้ติุเร่ืองน้ีไวก่้อน 



1.10   การจัดทําหนังสือกจิการบ้านสมเดจ็ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํหนงัสือกิจการบา้นสมเดจ็ ปี 2555  โดยใหรี้บดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 
1.11   การใช้สารอนัตรายสาดใส่ร่างกาย 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การท่ีนกัศึกษาใชส้ารอนัตรายสาดใส่หนา้ของอีกฝ่ายทาํใหไ้ดรั้บการบาดเจบ็ ซ่ึงเร่ืองดงักล่าว

ขณะน้ีอยูท่ี่สถานีตาํรวจนครบาลบางยีเ่รือ โดยมอบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัยแ์ละนายวเิชียรเป็นผูดู้แล 
1.12   การเรียกพบคณาจารย์คณะต่าง ๆ  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเรียกพบคณาจารยค์ณะต่าง ๆ โดยเร่ิมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นคณะแรก 

ซ่ึงท่านอธิการบดีจะพดูเร่ืองนโยบายต่าง ๆ ท่ีทางคณาจารยภ์ายในคณะตอ้งรับทราบทัว่กนั 
1.13   การจัดห้องทํางานสําหรับอาจารย์ประจําสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัหอ้งทาํงานสาํหรับอาจารยป์ระจาํสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยในขั้นตอนแรกจะให้

อยูท่ี่หอ้งประชุมดา้นหลงัก่อน เม่ือจดัหาครุภณัฑเ์พื่อเกบ็อุปกรณ์เสร็จส้ินแลว้จะดาํเนินการจดัระเบียบหอ้งใหอี้กคร้ังหน่ึง 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 31 โดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
  ไม่มี 

 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
ไม่มี 

 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  
5.1   การเดนิทางไปประชุมกองทุนกู้ยมืเพือ่การ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมการรับทราบนโยบายต่าง ๆ ของกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา กบั

นายอดิศร  ณ โรงแรม ดิ เอมเมรัล  รัชดา  ในวนัท่ี  1  พฤษภาคม  2556   
5.2   การเดนิทางไปราชการเพือ่ส่งมอบงานขององค์การบริหารนักศึกษาภาค พเิศษ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการเพื่อส่งมอบงานขององคก์ารบริหารนกัศึกษาภาค พิเศษ ในวนัท่ี 4-5 

พฤษภาคม 2556 ณ ปาล์มวิว รีสอร์ท จงัหวดัชลบุรี โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเดินทางไปก่อนเพื่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5.3  การจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนแกนนําเพือ่การป้องกนัยาเสพติด” 
ประธานฯ แจง้เร่ือง ศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั นาํโดยอาจารยพ์รธิภา จะจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนแกนนาํเพื่อการ

ป้องกนัยาเสพติด”  ระหวา่งวนัท่ี 6 – 7 พฤษภาคม 2556 ณ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี  
5.4  การให้คาํแนะนําเกีย่วกบัคดต่ีาง ๆ จากสถานีตํารวจนครบาลบางยีเ่รือ 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง ทางเจา้หน้าท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลบางยีเ่รือเสนอแนะเก่ียวกบัคดีต่าง ๆ ท่ีทาง

มหาวทิยาลยัหรือหน่วยงานอ่ืนแจง้ไปและสามารถจบักมุนิสิตได ้โดยในขณะน้ีถา้กรณีท่ีไดรั้บการร้องเรียนจะจบัพร้อมดาํเนินคดีทนัที 
และเพื่อท่ีจะไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ดงักล่าวจึงตอ้งใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการในเบ้ืองตน้ก่อน 

5.5   การจัดทําร่างปฏิทินกจิกรรม 
นายสุนทร  แจง้เร่ือง การจดัทาํร่างกาํหนดการปฏิทินกิจกรรม ปี 2556 ซ่ึงจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 

เมษายน 2556 โดยประธานฯ ไดเ้สนอใหน้าํเอาตารงกาํหนดการของกองทุน กาํหนดการผอ่นผนัการเกณฑท์หาร เขา้ไปในกาํหนดการ
ดว้ย และอีกประเด็น คือ ในวนัท่ี 15 – 17 พฤษภาคม 2556 อาจารยสุ์รศกัด์ิ และนายสุนทรจะเดินทางไปประชุมสัมมนา เร่ือง “กีฬา
มหาวิทยาลยักบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก  และสุดทา้ย การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 41 จะเร่ิมแข่งระหวา่งวนัท่ี 14 – 22 มกราคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 



 

5.6   การอบรมพนักงานวทิยุ 
นายญิติวจัน์  แจง้เร่ือง  ในวนัท่ี 18 – 19  พฤษภาคม 2556 จะมีการอบรมพนกังานวิทย ุณ อาคาร 27 ชั้น 4  โดยมร

อาจารยอ์นุรักษเ์ป็นผูป้ระสานงานหลกัในการอบรมคร้ังน้ี 
5.7   โครงการช่วยเหลอืนิสิตช่วงปิดภาคเรียน และทุนการศึกษาสําหรับนิสิต 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง โครงการช่วยเหลือนิสิตตามหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ถ้านิสิตคนใดสนใจ

สามารถติดต่อได ้และจะมีโครงการไปจนกระทัง่เปิดภาคเรียน ส่วนเร่ืองทุนการศึกษา ไดรั้บการมอบทุนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามกฏุราชกมุารี มาจาํนวน 1 ทุน  ถา้มีนิสิตท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดกส็ามารถเขา้ขอรับการพิจารณาในการใหทุ้นได ้

5.8   การไม่ไปรายงานตัวผ่อนผนัทหารเน่ืองจากไปเรียนแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การไม่ไปรายงานตวัผอ่นผนัทหารเน่ืองจากไปเรียนแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ โดย

นิสิตดงักล่าวจะตอ้งนาํหนงัสือจากสถานทูตไทยในประเทศท่ีเดินทางไปเรียนแลกเปล่ียนมาเป็นหลกัฐานในการผอ่นผนั ซ่ึงทางสาํนกั
ศิลปะและวฒันธรรมเคยทาํใหอ้ยูจึ่งไดพ้าผูป้กครองของนิสิตดงักล่าวเขา้ติดต่อกบัทางสาํนกัศิลปะและวฒันธรรมเพื่อดาํเนินการต่อไป 

5.9   การตรวจสอบเอกสารข้อมูลการประกนัคุณภาพ 
นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง แทนนางสาวช่ืนชีวินท่ีไปราชการเก่ียวกบัการให้บุคลากรทุกท่านท่ีไดรั้บเอกสารขอ้มูล  

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผน ในแต่ละตวับ่งช้ีท่ีไดม้อบใหไ้ปแลว้นั้น โดยถา้มีขอ้มูลท่ีจะแกไ้ขหรือเพิ่มเติมใหแ้จง้ท่ีนางสาวช่ืนชีวินเพื่อทาํ
การปรับแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

5.10 การดาํเนินกจิกรรมส่งมอบงานขององค์การบริหารนักศึกษา ภาคพเิศษ และอืน่ ๆ  
นายวิเชียร  แจง้เร่ือง  การนัดใส่เส้ือของทีมงานท่ีเดินทาง ในวนัท่ีไปจดักิจกรรม พร้อมกนัน้ีได้มีการจดัห้อง

สาํหรับองคก์ารบริหารนกัศึกษาภาคพิเศษ ดว้ย และการเตรียมจดัหอ้งสาํหรับอาจารยป์ระจาํสาํนกัฯ โดยจะรอจนกวา่ตูเ้กบ็เอกสารจะมา
เพื่อเกบ็อุปกรณ์ต่าง ๆ และจดัหอ้งใหม่ 

5.11  กาํหนดการของงานกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร แจง้เร่ือง กาํหนดการของงานกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา มีดงัน้ี 

- การเขา้ร่วมประชุมกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา ณ โรงแรม ดิ เอมเมรัล รัชดา ซ่ึงจะมีพิธีมอบรางวลั 
และเปิดตวัผูจ้ดัการกองทุนคนใหม่ 

- กาํหนดการสมัภาษณ์   
- คณะกรรมการสมัภาษณ์ โดยจะขอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษามาช่วยดว้ย 
- แนวนโยบายกองทุนฯ ปี 2556 คาดวา่จะมีทั้ง กยศ.และกรอ. 
- รบกวนประธานฯ เก่ียวกับการกรอกระบบการบันทึกข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอน ในปี 2556 

(gotouni) 
 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัท่ี 8  พฤษภาคม  2556 

เลกิประชุมเวลา 15.03 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


