
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 4/2555 

วนัพุธที่  25  กรกฎาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาว
อญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟ,ู นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายขวญัชยั  ช้างเกิด, ว่าท่ีร้อยโท
บญัญติั   เสกนาํโชค 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การประชุมสภาประจาํสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั และการประชุมสภาประจาํสาํนกัและคณะ

ต่าง ๆ ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555  โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินและนางสาวนทัธีเตรียมเอกสารและ MV สาํหรับ
แนะนาํสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํสาํนกั ปฏิทินกิจกรรม ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553-2554 
และแผนปฏิบติัการของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจาํปี 2555 นาํเขา้ท่ีประชุมด้วย และจะมีผูป้ระสานงานในการเขา้ร่วม
สงัเกตการณ์การประชุมดว้ย จาํนวน 1 ท่าน คือ คุณวรรณดี  อศัวศิลปกลุ 

1.2 การรับรายงานตวับณัฑติ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสอบถามเก่ียวกบัยอดการรับรายงานตวับณัฑิต ตั้งแต่วนัท่ี 17 – 24 กรกฎาคม 2555 โดย

นางสาวช่ืนชีวินไดส้อบถามจากนายสุนทรแลว้ไดข้อ้มูล ดงัน้ี มีบณัฑิตมารายงานตวัทั้งส้ิน 2,981 คน ชาํระ 600 บาท จาํนวน 2,969 
คน ชาํระ 400 บาท จาํนวน 7 คน และชาํระ 200 บาท จาํนวน 3 คน 

1.3 ผู้อาํนวยการโรงเรียนประถมสาธิต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเลือกตั้งผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมสาธิต โดยผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่ง 

คือ อาจารยม์นฤดี  วชัรประธีป โยมีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี คือ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 – วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 
1.4 การจดัพธีิเทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฏุราชกมุาร  

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ 60 
พรรษา ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานหนา้อาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์ อาคาร 11  

1.5 การตรวจประเมนิมหาวทิยาลยัฯ โดย ส.มศ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การตรวจประเมินมหาวิทยาลยัฯ โดยคณะกรรมการจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ในวนัท่ี 23 – 25 กรกฎาคม 2555 ในส่วนของตวัช้ีวดั 18.1 ผ่านไปดว้ยความเรียบร้อย ซ่ึงในวนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. จะเป็นการสรุปผลการประเมิน โดยขอใหบุ้คลากรท่ีไม่มีภาระงานใดเขา้ร่วมฟังการสรุปในคร้ังน้ีดว้ย  

1.6 การไปแห่เทียนจาํนําพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การไปแห่เทียนจาํนาํพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม ในวนัอาทิตยท่ี์ 29 กรกฎาคม 2555 โดย

รถจะออกจากมหาวิทยาลยั เวลา 08.00 น.  และไดม้อบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิ และนายวิเชียร เป็นผูค้วบคุมดูแล และมอบหมายให้
นายกรภทัร์ เป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองเอกสารการเบิกจ่ายของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมาดูแลในวนัดงักล่าวดว้ย 

 
 
 



1.7 การฝึกซ้อมต้นแบบรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การการฝึกซ้อมตน้แบบรับพระราชทานปริญญาบตัร โดยไดส้อบถามความคืบหน้าจาก

นางสาวช่ืนชีวินเก่ียวกบัจาํนวนนิสิตตน้แบบ ซ่ึงนางสาวช่ืนชีวินแจง้ว่าขณะน้ีทุกคณะไดจ้ดัส่งรายช่ือนิสิตตน้แบบมาครบทุกคณะ
แลว้ และจะนดัซอ้มคร้ังแรกในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 น้ี 

1.8 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้วฒันธรรมประเทศเพือ่นบ้าน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมกบัประเทศเพ่ือนบา้น โดยจะมีการจดั 2 รอบ คือ รอบ

แรกจะเป็นนิสิตทูตกิจกรรม และรอบท่ีสอง จะเป็นนิสิตตวัแทนสาขาวิชา โดยมอบหมายใหน้ายอดิศรเตรียมจดัทาํโครงการดงักล่าว 
1.9  การประชุมเครือข่ายยาเสพย์ตดิ และการประชุมอาเซียน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมเครือข่ายยาเสพยติ์ด โดยผูรั้บผิดชอบหลกัคือศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั ซ่ึงจะจดัใน
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2555 และในวนัท่ี 25 – 26  สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลยัจะมีการจดัประชุมอาเซียน โดยจะมีอาจารยแ์ละนกัศึกษา
จากประเทศอาเซียนเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 10 ประเทศ จะจดัข้ึน ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4  

1.10 ผลการประเมนิประกนัคุณภาพ สํานักกจิการนิสิตนักศึกษา และข้อแก้ไข 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การแจง้ผลการประเมินการประกนัคุณภาพสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา ไดค้ะแนน   4.64       

และมีเน้ือหาขอ้มูลท่ีจะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการไดใ้ห้คาํแนะนาํในแต่ละองค์ประกอบและตามตวับ่งช้ี 
ทั้งน้ีประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน ปรับปรุงแกไ้ขเอกสารการประเมินตนเอง โดยใหใ้ชค้าํว่า “ปรับปรุงหลงัจากแกไ้ข
แลว้” เพ่ือเป็นหลกัฐานในการตรวจประเมินคร้ังต่อไป 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่ม ี

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การทําบนัทึกของอาจารย์ประจาํสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การทาํบนัทึกของอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เก่ียวกบันิสิตท่ีไม่ผ่านการ
สมัภาษณ์ โดยไดย้นืยนัวา่นิสิตดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความเดือดร้อนจริงและเป็นผูท่ี้สมควรใหกู้ไ้ด ้

5.2 การนําระบบของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษาขึน้เวบ็ไซต์ 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การนาํระบบ MIS ของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ในส่วนของงานประกนัอุบติัเหตุ 

งานอนามยั ศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั และการยืม/คืนพสัดุ ข้ึนเวบ็ไซต ์โดยมีบางจุดยงัตอ้งมีการปรับแกไ้ข ซ่ึงทางบริษทัจะตอ้งทาํการ
ปรับแกใ้หท้นัก่อนการส่งมอบภายในส้ินเดือนกรกฎาคม 2555 น้ี 

5.3 การแจ้งผลตรวจสุขภาพคณาจารย์และบุคลากร 
นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การแจง้ผลการตรวจสุขภาพประจาํปีของคณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั ใน

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 
  



เลกิประชุมเวลา 10.20 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


