
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่8/2555 

วนัจันทร์ที่  3  กนัยายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู, นายสุนทร ปาละ
พนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ,  นางสาวอญัชลี โพธยารมย ์
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเสนอรายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าเป็นอธิการบด ี
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเสนอรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้เป็นอธิการบดีแทนท่านเดิมท่ีกาํลงัจะหมดวาระลงในเดือน

กนัยายน 2555 น้ี โดยประธานฯ ไดแ้จง้ใหบุ้คลากรภายในสาํนกัทราบซ่ึงแต่ละคนจะมีสิทธ์ิในการส่งรายช่ือจาํนวน 2 คน และสาํนกั
ฯ จะมีการประชุมสภาประจาํสาํนกัฯ ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 เวลา 15.00 น. ก่อนการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมเพ่ือประชุม
เสนอรายช่ือดว้ยเช่นกนั และไดม้อบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิเป็นเลขาท่ีประชุมแทนอาจารยธี์รถวลัยซ่ึ์งไม่ไดเ้ขา้ประชุมในวนัน้ี 
พร้อมสรุปการประชุมดงักล่าวเสนอต่อท่านอธิการบดีและบอกถึงเหตุผลของการเสนอในคร้ังน้ีดว้ย 

1.2 การศึกษาดูงานและร่วมกจิกรรมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การศึกษาดูงานของอาจารย ์บุคลากร และนิสิต ในการร่วมกิจกรรมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั    

สวนสุนนัทา  ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 เวลา 13.00 น. โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินติดต่อขอรถบสัจาํนวน 2 คนั, 
นางสาวนทัธี ดูแลเร่ืองของท่ีระลึกสาํหรับมหาวิทยาลยั 1 ช้ิน และสาํนกักิจฯ 1 ช้ิน , นายสุนทรจดัเตรียมพวงกุญแจท่ีระลึก และให้
จดัทาํเส้ือสาํหรับบุคลากรท่ีเขา้ร่วมงาน หลงัจากร่วมกิจกรรมจะมีการทานอาหารร่วมกนัระหวา่ง 2 มหาวิทยาลยัฯดว้ย 

1.3 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรมและงานเลีย้งเกษยีณอายุราชการ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมและงานเล้ียงเกษียณอายรุาชการ ในวนัท่ี 13 กนัยายน 

2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซ่ึงมีอาจารยท่ี์เกษียณอายุราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสํานักฯ คือ รศ.ดร.สุดารัตน์, ผศ.ทองเอม, อ. สมศรี, 
อ.ศิริวฒัน,์ อ.อุทิศ, คุณอาภรณ์ และนายบุญยงั โดยมอบหมายใหน้ายวิเชียรดูแลเร่ืองอาหารและหอ้งท่ีจะใชใ้นการจดัเล้ียง, นายอดิศร 
ดูแลเร่ืองการแสดง จาํนวน 1 ชุด และในวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 จะเป็นงานเล้ียงเกษียณอายรุาชการในส่วนของมหาวิทยาลยัฯ โดยจะ
เร่ิมงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. 

1.4 การแข่งขนักฬีา “ชงโคเกมส์ 2012” 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การแข่งขนักีฬา “ชงโคเกมส์ 2012”  ได้มอบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิช้ีแจงเก่ียวกบั

รายละเอียดของการแข่งขนักีฬา ซ่ึงจะเร่ิมทาํการแข่งขนัในวนัท่ี 5 – 15 กนัยายน 2555 โดยไดช้ี้แจงในท่ีประชุมวา่สถานท่ีหลกัในการ
แข่งขนัจะอยูท่ี่โรงยิม โรงเรียนประถมสาธิต สระว่ายนํ้ า อาคาร 1 ชั้น 1 และอาคาร 1 ชั้น 3 ส่วนนายสุนทรไดแ้จง้เสริมเก่ียวกบัการ
ใหค้ณะส่งรายช่ือนกักีฬาในระบบและจะตอ้งส่งก่อนการแข่งขนักีฬาประเภทนั้น ๆ ในการน้ีอาจารยสุ์รศกัด์ิไดข้ออนุญาตท่ีประชุม
ใหบุ้คลากรใส่ชุดกีฬามาไดใ้นช่วงระยะเวลาของการแข่งขนั 
 1.5  การเดนิทางไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมประกนัคุณภาพ 
  ประธานฯ แจ้งเร่ือง การเดินทางไปราชการเพ่ือเขา้ร่วมประชุมประกนัคุณภาพกบังานประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัฯ ระหว่างวนัท่ี 15 – 19 กนัยายน 2555 โดยมีบุคลากรท่ีจะเดินทางไปคร้ังน้ี จาํนวน 3 คน คือ นางสาวช่ืนชีวิน, นางสาว
นทัธี และนายสุนทร ซ่ึงจะออกเดินทางในวนัท่ี 15 กนัยายน 2555 หลงัร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน 
 



1.6 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ซ่ึงในวนัดงักล่าวจะมีการเล้ียงเกษียณอายุราชการ

ใหก้บัอาจารยส์มศรี, คุณอาภรณ์ และคณาจารยท่ี์ร่วมทาํงานกบัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษามาโดยตลอด และประธานฯ มอบหมายให้
นางสาวช่ืนชีวินประสานกบันายสุนทรเพ่ือตรวจสอบตารางการแข่งขนักีฬาอีกคร้ังเพ่ือทาํการนดัวนัท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดว้างวนัท่ี 13 
กนัยายน 2555 ไวล่้วงหนา้ก่อน 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   การเสียชีวติของนิสิตสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 
  ประธานฯ สอบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้การเสียชีวิตของนิสิตจากเหตุการณ์ถูกยงิเสียชีวิต โดยนางสาวช่ืนชีวิน
ไดช้ี้แจงรายละเอียดวา่ ผูป้กครองของนิสิตท่ีเสียชีวิตไดม้าส่งเอกสารแลว้ขาดเพียงใบชนัสูตรพลิกศพ ส่วนอีกกรณีคือ นิสิตท่ีเสียชีวิต
ดว้ยโรคหวัใจ ซ่ึงจะตอ้งขอทราบใบประวติัการตรวจสุขภาพของนิสิตก่อนเพ่ือใหบ้ริษทัประกนัอุบติัเหตุไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูล
อีกคร้ัง 

3.2   การประกวด “ทูตกจิกรรม”  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประกวดทูตกิจกรรมในวนัท่ี 5 กนัยายน 2555 โดยจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์

ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมอบหมายให้บุคลากรของสาํนกัฯ เขา้ไปช่วยดูแลในการดาํเนินกิจกรรม และมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินดูแล
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีสห. จาํนวน 4 นาย  
 3.3   การส่งเส้ือกฬีา 
  อาจารยสุ์รศกัด์ิ สืบเน่ืองเร่ืองการส่งเส้ือกีฬารอบสุดทา้ยเสร็จส้ินแลว้ และทางบริษทัไดม้อบทุนการศึกษามาเป็น
จาํนวนหน่ึง เหลือเพียงเส้ือของนิสิตไซตพิ์เศษเท่านั้น ส่วนการเปล่ียนแบบเส้ือใหม่นั้นยงัคงใชแ้บบเดิม และยอดนิสิตท่ีมารับเส้ือไป
แลว้มีทั้งส้ิน 4,686 ตวั 
 3.4   กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  นายอดิศร สืบเน่ือง การขอบคุณบุคลากรภายในสํานกัฯท่ีมาช่วยงานในวนัเสาร์และอาทิตยท่ี์ผ่านมา ซ่ึงในวนั
ดงักล่าวมีปัญหาบา้งในเร่ืองของระบบอินเตอร์เน็ตและในเร่ืองของไฟฟ้า ซ่ึงการดาํเนินงานดงักล่าวก็ผา่นไปไดด้ว้ยดี มีนิสิตท่ีมาทาํ
สญัญา จาํนวน 1,213 ราย ไม่มา 22 ราย รวมนิสิตกูเ้ก่าและกูใ้หม่ประมาณ 5,000 กว่าคน  และในขณะน้ีนายขวญัชยักาํลงัแยกเอกสาร
สญัญาเพ่ือนาํเขา้ระบบและใหท้นัต่อระยะเวลาของระบบกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา  

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การทําประกนัภยัรถยนต์ HONDA JAZZ  

อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัของรถยนต ์HONDA JAZZ ท่ีหมดลง โดยประธานฯ 
มอบหมายใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิต่อกรมธรรมร์ถยนตเ์หมือนเดิม และใหล้องประสานกบัทางธนาคารไทยพานิชยว์่าขอเป็นประกยัภยัชั้น 
1 ไดห้รือไม่ 

 



5.2 การอบรมระบบ MIS ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษาทั้งระบบ 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การอบรมระบบ MIS ของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาทั้งระบบ ซ่ึงจะมีการอบรมในวนัท่ี 4 

กนัยายน 2555 และหลงัจากท่ีมีการอบรมในคร้ังน้ีแลว้จะสามารถเร่ิมทดลองดาํเนินงานผา่นทางระบบได ้และในวนัดงักล่าวไดข้อให้
บุคลากรภายในสาํนกัเขา้ร่วมอบรมระบบดงักล่าว โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัยแ์ละนายสุนทรเป็นหลกัในการเขา้
ร่วมอบรม และบุคลากรท่ีไม่ติดงานท่ีสาํคญัเขา้ร่วมอบรมในคร้ังน้ีดว้ย 
 5.3   การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการเพ่ือร่วมกิจกรรมอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม โดยไดร้ะบุวนัท่ีไว้
ล่วงหนา้ คือ วนัท่ี 15 – 24 ตุลาคม 2555 และไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรเป็นผูดู้แล 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 10 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


